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~;~~o111ll~H~suı_i) - Bugün aaa! birde ~a~ic~ye vekaletinde Alman ticaret laeyitile 
~l~ ile Nbır tıcaret anlD§mtuı tmza edüml§tır. AnlO§ma hariciye vekilimiz Şükrü 

uman Menemencioğlu ve ticaret mii•teıarı Halit Nazmi Kiımir ile Al-
<tA.~ . man ticaret heyeti reİ•i Dr. Kltloyus taralınclan imzalan 
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narın tahmini 2 mi iv On Sovyetler · 
Alman 
askeri 

5.000 tankla 
Moskovaya 

yürüyor 
CepbaalD marlla

zblda barp 
glrllmemlf pddat 

llaıpattı 
Timoçenko orduları Moıko. 

va yolunu kapatmaya 
çabııyor 

Loııdra, 9 (A.A.) - (B.B.C.) 
Rus harbl büllln ş!ddetlle devam 

ed'yor. 2 milyon Alman, 5000 tankla 
Moskovaya kı:.rşı m•!.ıu:zam taarruz • 
da bulunmaktadr. Alınan ba§kulIWl. 
danlığmm yapmak ı.stedlği kıskaç ha 
reketi Smolell$kln oimallnde Kallnln 
istikametinde, Timoçenko ve Vo~ • 
ıot ordular-:nın birle9Uğl noktaya, 
Smolenskin cenubunda Timoçenko 

l\{oskovanın cenubunda 
bulunan 

Oreli tahliye 
ettiler 

Bara11 mlldm 
damlrfollarıam 

blrla,uıı 
bir noktadır 

Sovye& hactuou. e (A.A., o.n: 
SovyeUerln tahliye ettiklerini bil • 

dirdiklert Orel, A ka '9e Orllk nehirle. 
rlnln birıeıtikleri yerde aynı isimle 
anılan 'fil&yetın merkezidir. 76 bin 
nutuslud'1r. Yumurta ve kUmes hay. 

vanı ihraç eden bcı.f lıca zirat merkez. 
lerden blrid!r. Orel ,ehrlntn ehemmi. 

yetini arttıran d!~er bir .ebeb de 
mQbim dem!JYoll!.rmrn dUğüm nokta. 
smda bulwılitaaıdır. 

Orelln zaptı, Mos!con.nm artık doğ. 
rudan doğruya Dombaaam merkezi.ne 

bağlı olmadıtmın blr delill •yılablllr. 

Orel ,ehrt l Mf senectnde teaia edilm.lf 
tir. O tarihlerde Moekova devletinin 
cenup hudutlan mllnt.ebuuıda buit 
b ir kaleydi. Daha sonra 19 uncu aaır. 

ve Budinnet ordulamıın blrle§tikleri da eakl bir kale olma&J ıtibarile yığın. 

Orele doğru yapılmaktadır. 
Loncka, 9 (A.A. ) - (B.B.0.) 

Aimanıarm Moııkon.nın zaptını he., 
(De\"'81111 4 üncüde) 

in f! iltereden 
Rusyaya 
soo toaUAç 

göaderUacak 
Vaşington, 9 ( A.A.) . . 
Amerikan krzıThaç cemıyetı 

reisi Mister Davisi'n beyana.tına 
göre halihazırda !ngilterede bu
lun~ 800 ton kadar ilaç acele 
olarak Rusyaya gönderilecektir . 
Aınerikada ihzar edilen 250 do. 
lar kıymetinle diğer b ir kıs~ 
ilacte keza Rusyaya sevkedıle. 
cektir. 

lar la mahk(bnları Te Polonyalı asiler 
le myaıd mahpualar. çatıları altında 

b6rm.dırmI§ur. Bunlar buradan ya SJ. 
beryaya yahut Sctlueaulbo~ gönde 
rllmekteydUer. 1919 aeııeahıde beyaz 
R uslarla mU~kkll general DonJkino 
lruvveUerlnln tlmale dcğru en l90l1 ..,._ 

rabildllderl noktaydı. 

Gönüllü F ransızla
rın uçuncu kafilesi 
Dün Parialen ıark ceplauine 

hareket etti 
Par is, 9 ( A.A.) 
Bolşevizme karşı mücadele 

için gönüllü yazılan Fransizlar. 
dan mürekkep lejionun üçüncü 
kısmı bugün saat 7 de Veraai
lez'den hareket etmiştir. Lej io
nun birinci a1ayına albav Ducrot 
kumanda etmektedir . 

Tahir ile Zühre 
BOYOK AŞK MASALl 

Yazan : ıSKENDER F. SERTELLi 
BUGON 5 IDcl ..,........ oll11JDU 
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D l 
il 

esı 
Odun hikavesini ri 

Yeni Safhası 
Acaba komisyonun yüksek narh koyduğunu meydana 

çıkaran iki memurda mı yanhş malomat almış? 
Kandırava 6 kişilik bir heyet 

gönderilivor fakat 
neden yalnız Kandırava? 

Adliyeye verilmeleri kararlaşan oduncular da, vazifesi 
değiştirilOcek olan belediye murakıbı da yerinde duruyorlar 

Artık odun narkt ~. ııergün yeni · narkla no satış, no de katlya.t yapa - lerln tazml.n edcccğı ui bile milnaka. 
blr satha ıd!etm'1ğ°e ~.aştamııtır. son ınıyacakıannı, bundan dolayı §ehir °"' şnya ba§laımştı. :Munaka,,a uzun sUr. 
safha. §Udur; dunsuz kıı.Jmca mesullyetln ltendllert_ medl, arkası kesildı. Co.zctcıcrİ §imdi 

Geçen batta. 81\l ı;t>nU vali ve bele. ne racı olamıyacaguu iddia etmlfler • me:gul etm.-ı.;to batlayan py, Y•nidmı 
diye reial Dr. Lfıtfl Kırdarın relSll .. dlr. Bunun UzerlDe sı..çlu oldukları ko.. Kandırada tetkikler yapılmasına dair 
ği.Dde yapılan ve " aut stlren bir iç. ınlsyonca ka'Jul edilen 8 odun toptan,. verilen karardır. Bı; S.'lbahkl gazeteler 
Umaı mUtc&k1p ti.vat murakabe ko • crsmın adliyeye verilır.esi tehir edil. den bazı&an, bahsettit;imiz karan üç 
misyonu odun, na;ktn: çeki ba§ma 50 tnl§lir. Aradan 15 gtln geçUğl halde dört satırla vazıp geçmişler, ba.zılan 
kuruş indirm('ğ'e k1ırar verml§ti. Bu bU kararın .:atblkine geçilmediği g~ da mUtalea beyan ctmişlcrdir.Mütalea 
kararın !crd.ı.smja matbuat tenzllA.U rUımektcdlr. beyan eden arkıı(!o.şlann beyhude yo. 
iyi kar§ılamakla beraber aznıısauıııı Halbuki, matbuflt, karardan haber. rulduğunu kabul etıa<.'k yanlış olmıya. 
hiç olmazsa daha 60 Jruruıı lndirlle. dar olur olmaz ümide kapılmış ve yük cak gtbl görUnUyor. ÇUnkil nihayet 
bileceğini yazm~Jtı. Komisyon aynı sek nark yU:r;Unden balkın cebinden iş olacağına varacaı: gibidir. Gidl§at 
gUnkU mUzakercslnde, resmi makam- çıkan vasnU yarım milyon lirayı kim. (Devamı .J üncüde) 
lan iğfal etmek 3Urctile odun narkJDID 

bidayetu yUksek tutulmasına sebe.. M • 11" ş f 
biyet veren toptanr.Ilan, rnilll korun • 1 1 e 
ma kanununa tev!lkan, mUddelunıuml 
llğe teslime karar vermişti. 

Vaziyet bu mtrkezde iken toptan. B ı • b •• •• k 
cılar ve şehrimizdeki. bazı odun tacir. er ın uyu 
!eri valiyi ziyaret ooerek .tenzllA.tlı e 1 çim iz i 

Ruzveltzn kabul ettiler 
Stalinemesaiı . H u s re v Gerede 

• •Ordularınızm 1 Bir kaç gln sonrı 
aaUceda Bitlere 1 berllae diniyor 

Ankara, 8 (A.A.) galebe Mezunen §ehrlmizdc bulunan 

mi Berlin bUyük elçisi Hüsrev Gerede 
çalacatıadan 8 D Reisicumhur .ıs~et tnönü tarafın.. 

bal.an voraJD dan kabul edılmı§ ve Yemeğe alı • 
M .J U konulmuştur. 

B ı . 9 (A A ) Anka.rn.dan bildirildiğine g(ire, 
er ,n, • · · ı· bli ··k ı · · Moskova konferansındakı A· Ber ın yu e çımız bugün Anka· 

ıncrikan murahhas heyetinin re- radan şehrimize hareket edecek -
isi Haniman vasıtasiyle Ruz. tir. Hüsrev Gerede bu'rada üç gün 
velt'in Stalin'e gönderdiği mesa... kadar kaldıktan sonra Almanyaya 
jın metni D.N.B. tarafında~ vazifesi başına hareket edecektir. 
"hususi fakat itimada şaya_n Büyük elçimiz dün Ankarada 
bir menbadan alınarak neşredıl.. Milli Şefimiulen başka Başvekiİ 
mektedir. ve Hariciye Vekilimiz tarafından 

da kabul edilmiştir. 

Sovvet 
t ebli~i 

--<>--

Şimalde Orell 
ceaapta Melltopolo 

tab!.lye ettik 
Londra. 9 (Radyo) 7,15 

Gece yarısı MoSkovada neşredi • 
len Sovyet tebliği: BirinciteŞ"rinin 
sekizinci günü askerleNnılz bütün 
cephe boyunca. harp e~lerdir. 
Muharebeler Viyıı.zma, Briansk, 
Melitopol mıntakalarında hususi 
bir şiddet kesbetm.iştir. Şiddetli 
muharebelerden sonra Orcl ve 
Melitopol tarafnnu.dan tahliye c.. 
di}mjşlir. (Orel Briıınsk'ın 120 ki· 
lometre şarkında Moskova. ·Kırım 
şimendifer hattı üzerindedir. Bu • 
rası :Moskova ve Harkof'a 315 )cil.o. 
metre mesafededir. Melitopol A • 
zak denizinin şimalindedir.) 

Ameril<a bahriye 
nazırı diyor ki: 
Amerika 
Almanyanın 

bitirilece~' işler 
1 listesine 

dahildir 
y akınıarkın ve lngiliz 
adalarının fatilbı 

Naziler 1ıaurlalla-
1tlldlll tüjjrde 
Bir ka'tiyet olat.aktD' 

<ır-- • • .,., 



~bad ima es· ithata birliklerinin ! 
faali eti artırllacak iı.mi:tt<'n r;c!~ hnber1en1cn öğ. 

ren'. onız: Şehirde büyüi< b!r fıın· 
llyet 'am ı;, ı::ı·-sı bo~'Unılııld yo
lrn • n: tl~5i!: cöilrJc;, ımğlı 
-.o!hı t ·ır '• c-!:ron!nn l [il< cl:yor. 
mnş. n·r fıı.!ıl°y:!t bir hengame l•i 
<11' ne ;t-;'mnlc;;! 

C·ı"ll!l ı. .. b; d", neymi~ bllf • 
,·or mu nli~? J{f.ftt fnbr·knsma 
u n~ ld .. ccc::k lrlin'klcr l'erl~tirl 
llyonntı~. 

lfar .! . tln bereket olduf;'llna gö
re, bn al• :r..ıuı•n i.'i neticeler do. 
ğurn"7l·ı mu'ınl<knlıtır. tn,allab 
yur<lnr.ı ,. ·:ı, h:r de ·u üç, beş itli. 
• ıt f bri' il.Si lmrnlur ı!n, yurt da 
höyb ı·r :- t <,~ .. dl tt · mcz, A\'ru • 
pnıl".tl ı·r. ::ıt ~elmlyor dive dert 
yım !lz ,.e nih:ıyet. nfoş bahasına 
ınal n'm!lz \'e cip::ı.!işl::~r vermeyiz. 

Gaz~t~lc~e okuduğum bu hA • 
her, b 'O" lld asır evvel, Yıılo\t:th 
l..urulnn ldV':ıt fabri!csım hatırlat. 
tr. Ec-l:ıdırnrz, til. o 7,arnan, bu JU. 
rumn idri'k ctrnlc;h~r, (alı!!ıp çaba 
lumı l:ı.r, btr fa.brilttı lmrmcı;!ar. 
Falcnt, ı;onm, i~ln nrl:asmı bırak. 
mı~ lar, fabrika dn bir riiyııdan lb:ı. 
ret halmış. 

Uzun ~an faaliyette bulunan 
Ynlomdnld tm:ılllt bir arnhlt pndi. 
11ah t'çUncli l\lostafnnm alü.kasmı 
ı;ckinlş, çclanlş ama, ne olduğunu 
pclt n.!llıynmrunıs, mern~unı W.dcr -
mek lı;in, o zam:ınlar ''Ynfalmliad" 
adını faşcynn Yalcn-a seroarltc nai
bine bir "hUlunU scrlf" gönderdL 
Tarih balmnmdan ehemmiyetli bir 
dökllmm olan bu tezkcrcilen u 
ntırlnn nnldediyonım: 

''E bal• clnrlis n.de ağMı müt.c. 
veffa elhıı.c Beşir Ağnnm e\'kafm. 
dan \'nla.knbfid kazasında Elmalı 

nam mahalde bina ve ihdas olunnn 
kii.;ıt karhnn esi elyo' m imal olu 
nur mu olunmaz mı \'C ~dm imal 
c>d::r, ,.~ <Jcrununda jc;;tlmııl olunnn 
fdat ne ~üne illettir ve ne mfüt 

Ticaret vekilinin riyQ8etinde 
dün bir toplantı yapıldı 

dır , .e k!ırlınnel mczburc t&bi çifı. lt\t f m:Jrı:rı 
lilt \"C el ğinuen \'C tnrlıılan l•bıin 

znhtmdadır \"e kaç kuruşa iJtjzan .. Dl i6ti ece 
o'nnur. Bir mııddesl mektum ı· •. ... 
mamak vedıilc bu defa mübaşir Şehrimizde bulunan Ticaret Ve-
Aydo lu Hnı ım hase1kl marifeti kili MUmtaz Ökmen dün öğleden 
Aydoslu Hasan h:ıseki masrafım sonra Ticaret Müdilrlüğline gelm:ş 
\'e I!' '1fetiniz ile gerelti gihi tcI burııda Vali ve belediye reisi Lütfi 
ti~ ve tefc!ıbüs \'C barice çıknrıhp K·rda.rrn ziya.reiliı.i kabul ederek 
dc.fter ~ e sıhh!lt ve hald~ınti liz~rc kendis:Ic §ehre ait muhtelif iş1er 
dcrUz füım olunmak fermanım o'. , üzerinde görllşmil§lür. 
mn.t:-m Jsbu emri şerifim ısclnr ml\. Bundan sonra şehrlınizdeki ti • 
bar;tri mum:ıJleyh fte irs:ıl olun. cnret vekft.leli te kilfı.tı cr~fmmın 
mu5tur. Bn husu on zıı.lılre ihracı iştirakiyle yap:lan toplantryıı ri • 
matlubu hümayun:ım olmıığla Uc;U yaset etmiştir. Bu içtima., tam 
nüz bllittifa.k bu emri ehemme li:e- dört s....at silnn.ilştUr. 
mali ihtim-ım \'e dlkket ve lrustrr Haber aldığnnı:zn göre, içtima • 
\'e İhmaluen \'C bir m:ıddesinin da, it.halılt işlertirln kolaylru ttrıl -
defteıden lınric ltnlmllf;ma mlı!lat ması ve birliklerin geni.'.11ctilmesi 
\'e ce,·nzdan be ~yet hnzer eyle için icabedcn tedbirler ilzer"ndc 
m~iz habmun .•• " konuşmalar cercye.n etmiştir. Bu 

Cu tezkere, p:u1iı;:ı.hfarm mem • mevzu ilzerinde her it.halat birliği.. 
leJ{et 1 lcrilc de, ne derecelere ka nin umum.t ıtıı.tip muavinleri söz 
<lar alllkndıır olduMınmı gö ter • .ılarak fikirlcrjnf eöylcmişlenllr. 
mesi baltun•mlıın da entcresanılır, Söylendiğine n.a:r.a.ran, ithaliı.tın 
l\2emlekctte bir ldi.~'lt lmnlilthıın<'. o.rttıruması ve birliklerin gen:işle -
si kunıluyor. çnhşıyor, mal çılmrr. tilmesi için dü.s-ünlllen tedbirler 
yor, pndişııh bunu bilmiyor. Bir anı.smda birer (mliracant bürosu) 
giln kulağına çalmıyor. mcnıl< edi kurulması da vardır. Bu bürolar 
'Or adam göndererek t!l.hkik etti. kunılduğu takdirde her itılıaliı.tçı, 

riyor. !Uıalit yapmak için bu bilroya mu. 
Ne iila memleket deb..fl mi'f •. B7. racnat edecek ikinci ve UçUncü cl-

1.i kimler idare caiyormuş, gelin de ter de dahlld~ ya.pa.caklan satışlar 
acı duymayın l için lilZumlu itiıaJA.t eşyaSinı ibu 

Ne günlere kaldık ey Gazi bUnk&r bUrol~rdan temin edecektir. . . 
tır lif lçtımadan sonra. bir muharrın 

E..:1ek mUste5ar oldu. ka zlll • rnlze Ticaret Vekili ~·-ın- eöyle • 
tıır! ti'....-.• 

:n'ştir: 
LAEDRİ - Tetkikat.mı!% henüz tamam-==========:::::-================ anmııdı ve bir nct:lceye varmadık. 

... 
Yenı Sabah 

Hllseyln Cahlt Yıılçm, bugünkü ma_ 
kalesinde harbi kint.J.n istedlğlnt araş. 
tınyor. Muharrir, h<'r gazeteOliı.iD fi. 
kir ve kanaatine gtsrc bu suale cevap 
vermeğe çn~mı§ olduğunu, mllleUeri 
ldıı.re e:len ~vat:n mt!talealatı bu hu. 
l!WltA en mUhım veiJ1ka teŞkll etmek 
lkllza eyle:hğitıt. bunun lçlıı .Alman 
devlet reisi HIUl'!rln eon nutkunu bu 
bakımdan dlkkaUt bir aureltc göiden 
geçirdiğini ve mınn6ileybin barbin 
sefaletlni çok iyi bUr::ı eski btr asker 
Btfııtlle harp tnraftıırı o)madığtnı aöy. 
lemlş bulundu~u kaydediyor. Mu • 
harrlr, kıı.rşı lararm dP aynı iddiada 
bulunduğun'l !şnrct ederek dl)·or kt: 

"FUhrerin samlm!yetlne lnnnmak 
tst.erlz. Kn?>ul edelin kJ h:ırp istem!. 
yor. Kıır,sısmdııkl duşmanlann harp 
lstemcdlklcrl üe muhakkaktır. Fııknt 

bu im.dar deh etli bir h.arbfıı bir eul • 
tcfehhllm yll:r.Unden çıkmış olamıyn. 

cağı da bizce muh:ıkJıaktır. 
na,Iangıçb snlt :rı'bhllın oba bile 

hu kad:ır r.arruuıdır 8Cbelllllz ve klm
llO tn.mfmd:ın lstcnmlyen bir lı:ı.rbln 

durdunılm:ı~ lçln bir çanı bulunamaz 
mıydı T Blnnnıro Mi;rlenıek mecburi. 
)'etlnd,ytz ki en eallıtılyetbr aJttlar
dnıı ı:ıkaa ua~t bl?c harbi ldınlcrln 
tstcdlğl 111'.ısllne knndın~ı ve doyurucu 
bir cevıtp tcfltil edc mtyoTlıır.,, 

Amerikan ticaret 
emuerınıa 

sil 1ılandırılmaıı 

LAstlk tevziatına 
bu sabah ba,ıandı 
Bu sabahtan itibaren iaşe mil 

dilrlUğUndc yeniden otomobil lb • 
tiı'.;i tevz'atma başlanmıştır. Ge -
çcn tevı.ıatta olduğu gibi bu sefer 
de bir liste hazırlnrunrştır. L~te 
mucibince bu defa tevzi edilecek 
ıastik miktarı 75 Juı.aaron-., 

T opkapı sarayını ~yan 
hır•ızlar }·akalandı 

Necdet, lhsan ve Selfı.hattin a • 
dmda 14 • 115 yaşlarmd-ı Uç çocuk, 
geçen gece Topkapı s:ıraynıın ho .. 
rem dairesine girmişler ve bura • 
dan kehribar blr çubuk, gUmU b!r 
hokka, gümü.§ kaşık ve ça.talla.r ve 
birknç altın parçası çalarak kaç • 
mışlnrdır. 

Üç çocuk dUn ibunlnn Kapa.lıçar 
şıdıı satarken ynkalnnmı lar ve ad. 
liyoye sevkedilerck Uı;Uncil sulh 
ceza mahkemesinde sorgulamu 
miltcııkip tevkif olunmuşlardır. 

Çalman eşyalar Topkapı mUze • 
sine teslim olurun~tur. 

ZAYİ - Salı günU Beyoğlu Ağaca_ 
mlat.ndo lçlnill bir miktar para Ua Ku. 
ruçeımede kıl.in bahçeli lld kö~kün ve 
Ycnlk6yde bir tahtcıt evin tapu ae. 
netlett bulunan bir ei ~antası kaybol. 
m~tur. lçlncı.ekl para, bulana mnkll. 
fıı.t lralmak flzcıre sc:ıcıtıerln Haber ga.. 
ıceteslne brrakılmaan.ı.: rlcıı ederim. 

Paşa, benim tavsiyelerimle 
Layiha y~ın mümeuiller rUyasınm de'atet ettiği fena ne. 

meclisine verilecek tfoedcn kurtulduğuna kanaat ge-
VCZ§ington, 9 ( A.A.> tirdikten sonra nazar için olsun, 

Yıırn da (bugUn) Ticaret Mildfir. 
JUğUnde meşğul olacağı:ın. Bundan 
sonrn siz.lııle etraflıca konuşacağı.. 
mı zannediyorum." 

~ Meslek! ve teknik tedrisat 
mUesseselerinlıı derslere başlama 
saatleri Mnarif MUdürlUğtlnce o .. 
kulların va.ziyeUerine göre tesblt 
edilecektir, * Fener yolu, Kala.mq, ve Kıziltop 
rak ahali& "!ledlyeye müracaat ede. 
rck hattanın muayyen bir gUnllnde 
pazar kurulmasını lJ=t<'!ml§lerdlr. MU. 
racant tetkik edilmektedir. 

* Yardıma muhtaç asker aUelenne 
eyllll ayhklan dUnden tUbaren dağı. 
tnmağa ba~lanmı~tır. Belcdlye rei.Sll. 
ğl, yardıma muhtaı: atıeleti beklet. 
mcmek 1Çln. blllU:ııra vesatUne.kllye 
vesaire ynrdtm teııekktlllerlle topla • 
nacak parad:ın 6denınt>k tızere tnım
vay ldarestnden avaı.." para almıotır. 
* Evvclk! e.koam Allahm rahme.. 

tine kavu§ıı.n gazeteci arkadaalarmıız 
dan BurhanotUn .Ali Moral'in cenaze. 
ııı dlln öğleden sonra Beyoğlu beledi. 
ye b.ıı.stanesln1en ka!dınlmıo ve Feri. 
kay mezarufına ı;6:n!'lırO§ttır. Cenaze 
merasiminde merhumun gazeteci ar .. 
ka.daoıan ile doeUan bulunmuıtur. 
* Bazı bloilj vazlyeUerl dolayıslle 

İsviçre !le yaptığımız mal ml.lb&delesl 
durmll§tu. İsviçre bllkümctl yeniden 
mUb:ulcleye ba§lamak &rZUSUnu izhar 
ettiğinden yakmdıı.11'Vfçredcn memle. 
keUmlze bir ticaret heyeti gelecektir. 

a ra 
• 

erı 
• 

üt fia lar;nı 
• ye ı en 

ar trdı ar 

ra 

Bundan b"r :rrıUddet evvel &Ut 
fiyatlarını yükselten İstanbul sut 
mUstahsilleri yıınl inekçller fiyat.
lanı. yeni bir z:ım ya.pmışlıır ve bu 
suretle şehirde perakende satılan 
südün lkilosunun 20 kuruştan 25 
kuruşa ÇikarWmasnın sebep olmus 
la.rdır. 

Slit fiyatlan son defa. bundan 
dört ay kadar evvel ı 7 ,5 kuruştan 
20 kuruşa yUksoltilmi.sU. O za. • 
ma.n da !stanbula süt veren man
dıra sahipleri ve inekçiler yoğurt 
ve peynir istihsal mevs:minl öne 
silrerek fiyatı yUkseltmişlercli. Bu 
defa.ki yiiltsellşe sebep olarak man 
dıra sahipleri hayvan yemi ve ot 
fiyaUa:rmın artmakta oldtlb~U 
göstermektedirler. 

Öğrendiğimize göre milstnhsll • 
ler nrala.rmclıı. yaptıkları bir top • 
lantıdan sonra fiyatl yUkseltmeğc 
karar vermiş ve silt sntıcılarma da 
yeni fJyatla sllt vermeğe baqla • 
mışlardır. Bu suretle bu yeni fi -
yatlarm derhal tnth.ilunıı geı;ilmiş. 
miştlr. 

Elazığ hava 
meydanı açlldı 
ünakalat ve Ma .. 
liy Vekilleri 
şat merasimi de 

hazır bulundular 
Eltwğ, S (A.A..) - Burada. devlet 

hava yollan tararmafln yaptınlıı.n ha· 
va meydanı bugUn MOr.aknlAt Vektll 
Ccv'Uet Kerlın 1nccc1;ıymın o r nutku 
ile açılmı§tır. 

Bu törende hazır turunmıı.k Uzere 
tayyare ne burta.yıı. ~len Mllnakalfıt 

\Teklllmlzle llnllye VckJIJ Fuat Ağra. 
lı hava meydamadn sivil ve aakeı1 
crkG.n ile parti azn~n, halk ve bir 
kıto. o.3ker •ıınfındE.D r;cltı.mınnmı§tır. 

MUnakalll.t VekUl lneedayı söyledi· 
ğl ktsa !:>ir a•Jtukla., açııınal( Uzcrc bu· 
lunan bu ha~u meydıınmın Milll Şef 
lnönU devrlrı.n yurdur. imarı, halkın 
refah ve medeniyet y<ıJundakl lnklşıı. 
fmı hızlandır n ve Atatürk lnl:ılbmı 
tekemmW ettiren eserlerinden blrl ol· 
dugunu işaret cylenı~ \re bunu takl· 
ben Maliye VekJU Ft.!at Ağrnlı iyi cı.ı. 

!eklerle meydanı a:;mı~tır. 

Müşteri Almıyan on taksinin 
plakaları söküldü 

Otoblisle'tde teşrinisani başın -
dan itilr.ıren tatbik olunmak Uzerc 
yeni bir hareket tarlfesl hazırlan· 
mıştır. 

Benzin ıılıp dn tasarruf etmek 
istiyen seferlerini mı.ınt.a.uını yaı • 
mıyan Rami • Sirkeci otobUslerl 
hakkında belediye takibat yapmak 
tadır. Diğer ta.raftan dün yapılan 
teftişlerde ıo kndar taksin"n plA
kaları almmıştrr. Bunların bir kıs
mmuı m\lşteri nlmad:ğı, bir kısmı
nın dıı fazla. p:ırn istediği görUl -
mli§tllr. 

Kadın malzkumlar 
..ı çalıştırılacak 

Fiyat mnrakn.be komisyonu sil~ 
:fiyııtları üzerinde müteaddit defa.ı .. 
lar tetkikat yapmış ise de bunl~ 
hepsinin neticesinde stlde nar.k ko 
nulnınsı mllnasip görUlmem.i'.j ve 
çok su kaldmı.n bu iş tabii ecre • 
yanma. bırakılml§tll', 

Adlire Vek~eti kndm :mahkilm
ıann çalıştirılması etrafındaki fa.. 
ııliyetini tc-.-si etmek mnksa.dile 
bir takını yefti tedbirler nlmakf'A
dır. Halen Kayseri bez fabrikasın. 
da çalışmakta olp.n mahkQınlann 
sayısı 174 dUr. Bunlar, 60 ar ku. 
:ruş yevmiye almaktadırlar. Tabl • 
<!ot ilcrctl olnn 6 lira aylı:klnrmdan 
kesilecektir. İkamet ettikleri dal· 
roler, 'kalor"'.:fer tesisatı, banyo ve. 
saire modern teclılzatla techiz e -
dilmiştir. 

Halde dün akıamki 
in!ilah 

Dlln ~a.m Uzeri Yemişteki seb
ze halinde bir infilfUc olmuş. halin 
Boğaziçi kısmmdnki 84 ve 85 nu. 
maralı Rüstem ile Uı.füo ait yazı .. 
hanede bulunan karpitler ani ola· 
n:.k işUııl etmiştir. Yazıhanenin 
duvarı yık·lmış ve b'r miktar cam 
kmlmrş, yemişler bozulmuştur. 

1nfıllı.k sırasında ic,çller 'Ve mil.? 
teriler halde bulunmadıkların.dan 
yalnız birkaç kişi hafif surette ya. 
rala.ntnJ§lardır. 

Zehir ticareti yapanlar 
Orli idare mahkemesince 

cezalandırıldı 
Son za.manlıırda esrar, kokain 

ve eroin, satmak, satm almak ve-o 
ya Uzerlnde taşmıak suçlle fö-fi i
dare mahkemelerine tevdi olunan 
ha.zı kLmseler hareketlerinin icap 
ettird:ği cezalara çıırpılm:§lardır. 

Verilen cezalar 2 sene ile dört 
Rene arasında ha.pis, sUrgtln ve mU 
hiıiı m1ktanla pa'ra cezalarıdır. 

Dün ak§amki. kamyt:.\"l, 
tramvay kazası 

Dlin o.k anı üzeri Sama tyeda blr 
ka.zn olmUf!, bir kamyon iki tram • 
vny arasında sıkışıp kalm~tır. 

Sirkeci • Y edikule arnsmda işle. 
yen ve birbirlerine zıd istikamet -
lerden gelen 42 ve 80 numaralı ilti 
tramvny arasmd:ın geçmek iste • 
yen bir kamyon, sllratıe manewıı 
yapamamak neticesinde sıkışıp kal 
mış, karoseri.si parçalanmış, trnın• 
vaylarm da ön ta.rafları hasara 
u~'"ramt§trr. Kaza neticesinde Ye .. 
dikuleye gitmekte olan trnmvayın 
ön sahiınlığında duran üç khd ağır 
ynralanarnk hastaneye kaldırıl -
:mıştır. 

Zannedildiğine göre ticaret ge. tısım için olsun bana bir çok 
m1lerinln s!lfihln.ndın'm~ma da. dualar hazırlatmıştı, 
ir hazırl:ınctu kanun layihası va.. Rtrafındaki yaca.net üfUrUk. 
rı mUmessiller meclisine tevdi çilleri defederek kışın Su'tanah. 
cd.. kti' met civarındaki kona~ma avdet ı ece r. 
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General Denze niıan buraya devam eden afsuncu 
verildi yoktu .. 

A rles, 9 ( A.A.) Memlekett hürriyet taraftar. 
Amiro.l Darlan, bu sabah Suri- !arının teşkil ettiği İttihat ve 

ye yüksek komiseri ve şark or- Terakki partisi, Abdülbamidin 
du.su kumandam general Denz'e biitün t.nkyidntına., hafiye silrü· 
Jejion dorönnişanınm grand o. lerinc, sürgün gibi, ölilm cezası 
fisiye rütpesini tevcih etmi5tir. gibi şiddetli tedbirlerine rağmen 
Bulgar harbi,ıe nazırının Self\nikteki merkez umumisi va-

~ sıtnslyle yurdun her t.araf ına 
nutku nüfuz etmiş, pn.di.şabm otuz se-

Sofya, 9 ( A.A.J ne'lk mutJak ve keyfi idaresine 
İhtiyat subayları teşkilAtınm karsı herke in kalbinde beliren 

Sofyadaki umumi toplantısında iğbirar intikam hislerine çevril• 
bulunan Bul~eımtnn ~nrbiye na. miQti. 
zırı general Da.skolov şunları j Payitaıtta A'bdillhamidin son 
söyl~miştir: bir gayretle tatbik ettiği deb~t 

.. Dünyayı iki kısma ayıran iki ı havası nrtık bire ravı'ıyor, Har· 
ayn telkinin etrafında beşeriye- biye ve tıbbiye "llckte:plerinde 
tin şimdiye kadar görmedi~i sınıfça sUn;lne gc ıdc,.ilen tal<> 
muazz:ım mlicade'f'nin yapıldığ· belerin hareketi srralnr:rndn halk 
bir devrcd .. yaşamakla bnlıtiyr. tarafından tezahürat yapılıyor ~ 
rız. Bul,,aristan yeni niza.rmn du. 
saflarında :ser almıs hul:unmalt.. N"ıha% Hare!t~t ON.usunun 
tadır.,, Selardkton y61a <'lktığt, mcrhn.ıc-

den merha1eye ilcrlemcğc başla .. 
dığı §&Yi oldu. Padi5ah 'bu vazı. 
yet karşısında Meşrutiyeti ka • 
bul etmek mooburiyotinde kaldı. 
Ve 10 temmuz 1324 - 24 temmuz 
1007 tarihinde ilan edilen lmnu· 
nu esası ile ı\...bdülhnmit mutln!t 
idaresine bizzat son çekli. 

lst.anbul o zaman soriilecck 
bir hava arzediyordu. lttihat .;c 
Tera!dd Cemiyetinin ncr semtte 
birer ku1üp tesis ettifti, halkın 
fener al::ı}'lan tcrtibilc mu&zzam 
teznhüratn başladıgı, Ayasofya 
meydanında Meclisi M.cbusanm 
içtimalara !tiri§tii;i. kabinenin 
teşkil olunduğu ı:örüfüyordu. 
Padiş:ıhm 32 senelik keyfi ida· 

re inde kendisine hizmet edenler 
h:ı1kın husumetini kazananlar cc 
za.Iara ~ıımtırıhyordu. Bu nrada 
ser hafiye Fehim Paşı Burst:ya 
sürgüne göndcrilnıia, fal<at halk 
uı4Rfmdan arabası içinde lince • 
dilml§ti. 

Bu tezahürat devam ederkc~ 

bir gün Kabasa.kal Mclıınet Pa
şa sivil kıyafetle Kasımpaşada
ki evime g<;ldi, Oturdul:. Vaziy • 
te dair uzun uzun görüituk. l a
şa halkın bu coşkunlu..,unu iha
neUc itlıam cdiuor, söz arasın .. 
da 

- Bak görürsün şeyh efendi .. 
Efendimiz milleti bcrayı istim • 
zaç b:ı1ışcttiği bu lıUITiyeti de
vam ettirmfyecck, • "mdi dav.ui 
zurnalar'a coş1tunlufrun son had
dine varan lbu biedepleri cezalan. 
dıraca.ktır. Zati şalrn.ncnin inti ... 
kamı cok müthiş olacak 

Diyordu, Dilim döndilt'.:rü kadar 
bu tasavvurun padi'Flb nlc~hin. 
de olacağım an'atmr ~~ çalıijtun. 
Kabasakala söz dın'ct.mek im· 
kansıulr .• kendi hin muvn.kka • 
ten menkçp knlnC' -mı ileri sü
ren p~~a: 

- Efendimiz b"r irade ile Mec
lisi Mclmsanr dağıtın kanunu e
sasiyi ihsan ibuyurdu!u gibi ilga 
ettikten !;-Onra, hiç üphe yok sa-

darete ben kullarını getirecek -
krdir! 

Diyor. rakip'erinden bir çokla. 
rınm ortadan kalktıklarını da 
bana yazdırdığı vefklere hama.il 
ve muınuslıalara hamleden paşa! 

- O zaruan seni 1neclisi me· 
Şll.} ih riyasetine tayin edip saray 
sultanı baş imametine r,etirece • 
-· 1 gım .• 

Vnadinde bulunuyordu. 
Kabasaka1ın bu tarzda konuş

ması nedense bana ~k dokunu • 
yordu. Onu dinlerken siniri ndi 
ğimi hicıcıediyorduıu. İçimde kı. 
mıldanun bir arzu onun yelemsi 
bir kabarı. la cenesini boydan 'bo 
ya kaphyan kırç•! sakallarına 
karsı bu fikirlerine itirnz etme
ğe beni sevk ve teşvik ed'yordu. 
Blrl~a~ ~aat süren konuşmamız 
sırasında söz dönüp, do'at?IP pa· 
dişnhın tttihntçılard.an alacağı 
intikam ınevzuuna gele, gele çe
ne çaldık, Benim itirailanm pa.
§3.Jlm canım sıkırordu. 

Artık or•:t• 
ne yapıyor• ~ 

.~ıı O"'.J 
Hıırbcdcnterin ~eıde" ~ 

tiklefl resmi tebliği eJ!lll .~ ,. 
tıunamly10 öğreJllll ~r"'.:~ 
olmadığmı artık ~~ f'l i 
bul ediyoruz. vu,, rret• 1"' ~ 
fazlo. gö teımel{ P· b,ıııl ~ 
scy değildir. J(enıe~.ı ""' 
harplerde buna t ,

1 
~ol'. 

Hatta bunlnrdaıı btıı-~tıib ~ 
blttild.en sonra cısı 0ı;~ 4'' 
mann'.l, ta.rllıe yanlı~ )it iJI.-~ 
knl etmJş1ir. O :klıdı.oYııJI l'~ 
kurl'en bir tarafın lı;ıdeı ':I 
den dahcı miskin 1.ılt diİ~· 
larmı adeta zorla ı.~Jll~ 
blıçlnrı nltma. uıııtt~1 o 4~ yor, llnlbuld )Jôyle oı ~ l'1 

Dii~mn.n kıı;rıpI:JJ1ll dC~~ 
hazan ııck mııntıl>Sıı tebtili 'I 
luyon1o~ o iuııJar klıı"rı 'le ~ 
den t.nrnfm hliktllll JıJ~f ~ 
let rei i de bu işe ıse ._,.fi' '.J 

kızıyordu; bazıları tıJ11'1' }lt_J 
!dide ihte.rcfa bulcı ıı ı:ii' ll'i 
gösteriyorlardı. ~e~~Jil tıl' ~J 
li<ıte yilluıclt kült1' P'• r' 
bu ciimleılen oı:ırn l 
tarihi fıkra anlottı. ~tıA 

Çari~e K:ıtcrin11 i~· G~ı 
tlnc harp ltiin etn1 ~.o~~) 
varofun ori111inrı :ıı:ll ~ ı'J 
nec'lllıH:n on nı or1111Jıı'-\1 tl'ı 
muhp.sa.ra etmiş, ç.ırİ( ~ 
üzercillr: Jıc:r glln ,11~ 
gönderlnni . F.:ı.~ ' ~ 
başkuınrınc1aDB g UJI 1 • '/ 

- DUşmnnın öl:l~rri ıı 
fit ve nldığmıız ~ r ~ 
gösterelim Y rıı1 ~ 

Di}e sorar; Gene lllr t' 
uıfmdtı11 bnzı rnltıın1~~ ıı 
fakat bir zaman g ,nıelC IJf 
elan da zahmet 'e 
Ya,·crc demi" ı.i: -·"' 4't 

dü~-ıfl 
- Oanon, r..u J7 

mı? MUmktın oldllt> ,er6lt•,,tf 
öldür; fnzla zıı~1;~jğlllr.!~i 

l'au!r do nJııbı eJ1'1C lll'jııt 
porla.n ynzıır; gen ·~'
rir, Çarİ!:eyc ı:;öıııl~jş, ti 
ide Çarı~ mcnıli e tııf~~
dııl•i ra"ımml:ın tcP 0tP'.J 
ki bUtun O mantı f ııiıt 
iki m( line 'n.rıyor.tıo"ltı 
nl eziyor; lfıJdn ıçbt el~ 
yetaiz bir me,Selc ]{tlfll,ıt .t.fl 
fnh olmufi blr bS 

1 
Jıdlt r, 

dir cdcmcZ yn..... ~e}ıt1'P; 
sun pek zıı.rf f bır • ııı0 

-tifll• ' "Sc,·gili gcncı--elt tı" :f 

:vetlerJnlıi öğrcnJll ıtıı"et~ı 
sııadct 'eti yor. J \ e ııo\ı ~ 
imfatmı rnutl:ılin .... ı. e 

ııtC>~ 
cekslnlz. YaJnıı, rd·ı;tıılı , 
~y var; göndf' utuıı ıııe 1 

göre öuşmann. b ı&,1:V-" 
bir iki misli knd~~ du4111 ~ 
nıisslniz Dcmcl• t 1"e11 

"' • stll • !JI lılt mis yokotruu '11' K 
manı ~ğlÜP ,.c il~ ııc '1'( 
rildln. nrtılc om bilctir, 
nunu b:ınn ;::ıbut; " 

t• _,.(. ,.. 
metn"ıd11yım. ,/(aJifC"'' 
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Alman paraşütçüleri 
Giritteki harekatın Kırımda 
tekrarlanacağı kanaati var .. 

Harkof ve Kırını cephe.sinde bU
yıik Alman . taarruzun~ başladığı 
haberi gelmiştir, Stalingrad ve 
Done<_: hattını hedef ittlhnz eden 
büyUk taarruz srrasmdn fünm 
yarrmadasınm işgalini kolaylaş -
tırmak ve buradan Almnn orduln
n icin tehlikeli olabilecek her -
haııi;i bir hareketi önlemek dü. 
f:tinceslyle mrrmm işgalini t;a-huk
İnştırmak zarureti görülmeJ<te<lir. 
Bu arada Alınan para.~~Ulerinin 
harekete geçirilerek ~O"ım yaı;r . -
madasma indlıilmelen ve Gtrıt 
harekatmdnki safhaları burada bir 
d:ı.hn. tatbik etmek arzusunun bu
lunduğu :kanaati yavaş ya\'nŞ kuv_ 
vetıcnmektedir. Prcskop berza.hı -
nm Alnuın kuvvetleri tarafından 
geçilmi~ bulunduğu haberi henUz 
knt'i b!r mnhiyet almamış olmnlt
la beraber, Sovyet Rusya tebliğ. 
IC'rlnin bu m1ntakada milteaddid 
mihver planörünUn dUşüriildUğiln
den bahsetmekte bulunuşu, Al -
mnn kuvvetlerinin bu berzaha kn• 
clar sokulmuş olduklarını gösterir 
mnhlycttedir. 

Kırnn vamnadasmda, Giritto 
olduğu gibi ~mihver havac~larmın 
mwı.yyen bir tablye~i tatbik ede .. 
cokleri dilştinillUrsc, geÇirilmlfi 
safhalnra ve müdafaa. sistemleri. 
ne göre bugilnkü tedblrlerin Kr • 
rnnda nlınmasmda ıız çok bir ders 
mevcut bulunduğunu kabul etmek 
ica.p eder. 

Bu vesileyle Giot harekfi.tmm 
biribl.rlnden farklı olan s&fhaları
nı gözden geçirmek, ~~ ik~l"§ı 
mihver parnşiltçillerinın giriştik -
Jeri mücadelelerin inkiıJnf devre -
terini daha önceden kestirebilmek 
hususuna yardım edebilir. 

Girit aaasmm havadan para• 
(ılitçUler ve planörlerle 4:gnli bu 
çeşit hnrbln çok güzel bir ömeğL 
Di vermiş ve muhtelif sn.flıalarmı 
bariz bir şekilde meydana koy .. 
muştu. Bu. ada. meıinde görüldü 
ki, paraşüt.çiller: 

- Şiddetli bir hava bombardı
man to.nmızunu mllteıı.kip, 

- Munyyen bir mmtnkayı mü. 
dnfaa. edecek ve bir köprll başı 
kuracak kadar sayıda pa.1'8§\itçU • 
yü serpmi:ilerdir. 

- Bundan sonra :işgal edecek 
krt:ılan bu mUdafan. edilen mınta.. 
knlara serl>cstçe ve bol miktarda 
indlrmişlerdir. 

_ Asıl mesele bundan soııra. 

başlamış ve bu pe.raşü~illerin ik"' 
mal ve fa.şeleri devresı harekiltm 
sonuna. kadar devam etmiştir. 

Alman havncılığı muhtelif cep. 
belerde ve başka başka safhalnrdıı 
giriştiği hareketler de gfıetermlş .. 
Ur lti hava bombardmınn taamı .. 
zunu 'daimn. pikecilerin yardım.ile 
başarmışlardır. Kısa zamı~ruıa. ve 
mutlak bir tahrip anu edilen mm. 

4 
- Merak etmeyin .. 
- Şu halde biraz eonra göıiir • 

slirii7., Allaha.ısma:rladık. . . 
_ Gille gle Sir! Şimdi gelınm. 
Sam Coys telefonu kapadtktan 

f!Onra oturmakta devam etti. 'Yer 
de y~tan Gotllb Vurmsnr'e balta.. 
rak: 

- lşte sen de, dedi. k:1 de 
kendini "yenilmez zannedıyor '" 
sun. :Muvaffakıyctl~rden.p>ziln dö 
ncrek teşebbüs etmediğin eUrct 
Kalmadı. Fakat el, elden üstnndür. 
İşte senden ust.ıısı da çiktnca ah.. 
retin yolunu böyle takma sakalla 
tuttun! 

Sonra içini çekerek ilılve etti: 
- AJlah saklasa dn Sir Vilya.ms 

da kendi ustasına :nısgelmcsc? 
Nihayet Sam Coys ayağa kalk. 

tı, Gotlib Vurmserin sakallnr, bı
yığım büyük bir ihtimamla düzelt .. 
ti; sonra kapıyı açarak iki memur 
çağırdı: 

- Bir yere gitmek mecburiye
tindeyim. Ben gelinceye kadar 
kimseyi içeri almayın. Anlaş:ıldr 
mı? Kimse, benden baş'ka kimse 
içeri girmiyecek ! 

Sonra kulaklarına fısıldadı: 
- Devlet sırrı mevzubahs .. 
Artık emirlerinden dışan çaan 

bulunamazdı, Hemen bir ta.k.aiye 
atladı Skotland Yarddaki bilro6u'" 
na gitti. Yirmi dakika sonra Sam 
Coys ba,mda. yana eğilmiş bir 
kasketle çıkmca batakhane mabat 
lclerinin her günkü yolculanndn.n 
bir farla yoktu,. EJJerjnl nantaJo. 

takaya, daha ziyade cepheler U -
ZPrindeki sahalara pikecilerini sev 
kederek bornbnrd1man hazırlığını 
ikmal etmektedirler. Demek olu • 
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yor ki bir pnrnşlit harbinin ba..~ • 
Jn.masından önceki pike bon1bardı. 
manlannı önliyebilmek, bövle bir 
~cbbüsün akamete uğratılması • 
na muvaffakıyet hasıl olmnsn bi • 
le, aksntılmaSD'lda muvaffakıyet 
elde edilebilir. 

Pike ibornbardmıan tnarruzlan 
nm hıızırlık devresi olan tahrip 
fnaliyetıerl baltalanamıyacak o -
tursa, paraşütçillerin ilk hamle o. 
lnrak serpilecek kıs1mlarnu temiz• 
lemek gayreti müspet bir netlcc 
verebilir. Bunun için de kesif bom 
bnrdunanlnnn tevcih <'dildiği mın. 
takalar clvarmda, passif kon.uı .. 
manm paraşüt.çillerle mücndcle e
kipler.ini bol miktarda. ibulundur _ 
mak, muvaffa.kıyette kolaylıklar 
verir. V 0 esasen bu köprübnşt ku· 
ra.cak öncUleri avlamış olmak if} -
gal kuvvetrerinln in.dirllınelerinl 
imkü.nsız kılar. 

Taarruzun bu ikinci dovrel"J ön• 
lenemiyecek olunı.n., maruz kalı • 
nn.cak güçlükler önünde lhenllz mu .. 
es.dele .kaybedilm.fa sn.yılmaz. F.,sas 
olarak .işgali yapacak kuvvetlerin 
p!Anör ve nakliye tayyarcleriyle 
tnştnıruı.sI fırsat1nı llmçınnama.k lft. 
znndır. 

Giritte Almn.n nakliye tayyare • 
ıerinbı ve plAnör ikatarlarmın bU • 
yük bir emniyetle işlerini görme. 
lerlnde amil, İngiliz a.v tayyareci'" 
llğinin mihver pike bombardıman.. 
lariylc taciz edilmi'J olması ve bat 
t1l 'bu ha.vncılığm Ciritten Libyn 
sahllierlne ~ekilerek 'UZllklard:ın 
daha. müessir bir şekilde i~l ha
reke tine mini olunacak kanaati. 
nin doğmuş olmasrdrr ... 

Girit ~la., Kmm ynrmıada .. 
mnm co~ vruı:iyetıeri ve müdn .. 
faa imkA.nla.n gözden geçirilirse, 
Glridin tecrl t edilmiş vaziyetteki 
ve Ualerden uzak mevkii ile, mn. 

1 O Sene Evvel BugUn 
9 ll.K1EŞB1N 19Sl OUMA 

Alman bn.§vt'klU M. Brü.nlngin tstl 
fMlndan oonra r<:Jsicumhur ~ 
Hlndıe:nbu11g yc•nl lmbtnenln ~klllnl 
tekrar M. Brün.IDgo tevdi etml tlr. 
Alm&nyaıım sabık 'te mllstakbel bııı:. 
'l'ekW yeni kablnt'Slne frrkactl:Lrdan 
ziyade tclmlsymılf'rl nlacaktır. 

nunun ceplerine sokmuş, dudıtkln.. 
rmda yana sarkan lbiT cl.,anra, ha
linden memnun, London • Bridge. 
deki "Ünyon bar m ''Oltını:ı ko• .. .., 
vuldu.. · 
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HAYDUT YATAGINDA 

H.ıhtım Uzerınde şurada. burada. 
açllmt'.;! meyhaneler görilnUyor .. 
Sisin içind.o kaybolınuş, kirll ve 
iğri büğrü bir &oka.ğın k&,ıcsinde 
"Ünyon Bar,, ağını kurmuş ıbir 
örümcek gibi bekliyor... Şöhreti, 
Londranm şalr:avet yat.ağı olan bu 
mahallcstndeki bUtün batakhane .. 
lerden üstündü. Gecenin ve giln -
düzün her saatinde, şehrin hattA 
belki de dünyanın en tehlikeli ve 
korkunç insanlan bu barm, duman 
lı ve kirli havasmda hııydutlukla • 
rını hazrrlarla.rdı. 

Polisin bu fenalık yuvasmn. in • 
m~i t.ok pahalıya mal olurdu. E .. 
ğer memurlar tek veya b:rkııç ki.. 
§i haJinde içeri girerlerse sağ çık.. 
malanna imkan yoktur. Bu şöhret 
iyi bilindiği için ihtiyaç halinde 
polis bÜra.ya. adetA askeri tertip .. 
le, kalabalık bir ba.skm yapardı. 
Bu yazbretleıde de fatissnal emir· 

mm nnavat.ana olan ynkmlığı ve 
Sovyet tayyare meydanlarında o
lacak mUdnfaa im.kiinnlrı lehte 
göriinilr. Bu sebeple bir avantaja 
sahip olan Sovyet Rcsyanm en 
fozla güvenilir tarafı, p~t har 
bine karşı hazırlıklı ve dnha ziya_ 
de bu çeşit hava tabiycısinin kendi 
ordusundnn ve teşkiliıt btinyesin -
<le taammüm etmiş bulunmıısrdır 1 

Mihver tayyareciliği.nin iki se -
nelik bir tecrtibe devresi ve mu
vaffakıyet safhaları irıkD.r edile -
cek değildir. Fakat 'bunlara kar. 
şılrk Sovyet Rusyanm da güvend • 
ği tarafların bulunacağı eüphesiz. 
dir. Para.~Ut harbinde en kıymet• 
U işi :rapan nakliye tayyareciliği 
\'e plfınör lmtnrlan olduğuna gö. 
re, bunlann sil8.hsız bulunuş1an, 
hava muharebelerinden knçmmn - 1 
lnnnı icap ettirir. Bunları nv tay
yarelerinin yakalaması tnltdirinde 
muvaffakıyet yüzdesi avc:ların le. 
hinde gU!er.. Çünkil hiç de s'Hih
sız olmryıın bu tayyarelerin iki 
mnldnelltlifeği iri gövdesine vo 
hareketsizliğine göre çok aWır. 
Bombardıman bas..'<miyle ve d' .. 

ğer kıtalann indirilmesile başlı • 
yan paraşüt harbi, i'gal krtnları. 
nm nakli ve ikmnllerlnln munta • 
zam surette yeti.~tirllmesllc inki " 
tı:ıf etmektodir. Glritte t:ıtbik e • 
dilen mihver sisteminin Kırtmda .. 
ki muvnffakıyet şansı, pek de 
benzer ölçtldc ola.cağa benzcnıi -
yor. D:ıha fa.zla müşkUlita tesa • 
düf edileceğinde kuvvetli bir ihtL 
mn.l görünür. 

Parıışlit harbiyle bir krtanm ve 
ya denizlerde tecrit edilmiş bir a• 
danın seri mırette işgal edildiği -
ni gösteren Girit hareküt.ından 
sonra Kırımın ne gibi şartlar al " 
tmda ve ne dereceye kadar muvaf 
fak o1acak işgalinin merak cdflc. 
eeği de mubn:kkakbr. Buradn mih
ver para UtçUierlnin mutlak b1r 
avantaja malik bulunmadıkları na. 
zan itibara nlımrsa, Sovyet Rus• 
yn. ha.\•acılarmm çetin bir milda .. 
faa manzarası arzcdeeeklerinl kn• 
bul etmek za..rureti vardır. 

Sovyet tebliğlerinde bildirilen, 
Alman plô.nörlerlndcn birkaçı dil • 
6ÜriilmUştUr ctlmlesi Krrmıda ikin
ci devre harek{J.tm sona ermiş bu .. 
lundub'llnu ve işgal kuvvetlerinin 
de ruı.kliye tayyareleri ve planör 
katarlariyle sevxcdilmeğe başlan• 
dığmı Lsnretler mahiyettedir. E .. 
ğer böyleyse - ki plô.nör milca
delesi b:ı.şladrğı mutlaksa - işin 
bUyUğil, pnssi.f mücadeleden ziya. 
de hnva müdn.fansmn. kalıyor de ,. 
moktlr. Bu noktada Sovyet av tay 
yarccillğinin hareket tam da en.. 
teres:ın olacnktır. Çünldl Sovyet 
havacılığı pn.rn.şüt harbine karşı 
ilk defn mücadeleye girl§miş bu " 
lunuyor demektir. 

ler mevcuttu: ~eselA "eller yuka'" 
rı dendiği vnklt kiprrdayan olur. 
~·en ufak bir tereddüt gösteril .. 
meden derhal vurulabilirdi. Buna 
rnğmen gene bu barda polis arn • 
dığını bulamaz, eli boş dönerdl • 
,Sam Coys bUtün bunlan gayet ı.. 
yl b1lmekle beraber, hf; aldırış et
miyordu, her §eyin kendi soğuk· 
kanlrhğma bağlı bulunmakta ol • 
duğunu biliyordu. İşte bunun için 
ağzında tUlUnli çiğniyerek ve elle 
rl gene pantalonunun cebinde, sal 
la.na sallana içeri girdi. Bumda 
herkesten çekinilirdi, onun için 
bir anda Sam Uzerinde birçok na. 
zarla.nn dolıı.,tığmı hissetti. Fa • 
kat hiç bozmadan ayni yUrüyilşle 
ilerledi. Bi:-nz sonra herkes onun1 
kendilerinden biri olduğuna he -
men lıemen innnm•ştı. Zaten du • 
mnn içinde göz gözü gönnUyordu. 
Doğru gitti, başbaşa vermiş kor -
kunç insnnlnnn oturmu~ oldukla;ı 
kalabalık bir masanın yanma bır 
icmemle çekerek yerleşti. Yanında 
garsona benzer bi'r adam belirdi; 
kn.ba. knbn: 

- Ne istiyorsun? diye sordu .• 
Sam Coys kasketini arkay& !lo

rck: 

Marmara film stiiayosunda türkçeleştirilen (Mesut gün.. 
ler) lilmincle Abdüfochop 

Sinema mevs m 

MARMARA Fil 
STÜDYOSUNDA BiR SAAT 
Kırk yıllık Wallace Berry, nasıl türkçelettirildi? • Bir so. 
lukta minareye \:ırmanan, ucurulmuş bir köprüden moto. 
sikletle atlıyan Türk cocukları - Rejisör ve artist buluna. 

.madığı için yerli filmden vazgecildi ! 
Şohrlmizde 1pekfilm stildyosun.. 

dan maada b:r de (Marmara film) 
tiidyosu vardn-. 

Marmnm film stUdyosu, diğer 
stüdyoya• nazaran dalın. yeni bir 
:amanda faaliyete bru:;lamış. Be • 
yoğlunda Bursa sokağına sapınız, 
gidinb:, gidiniz, soknğnı nihayet.in.. 
de 40 numaralı bUyUk bir blnn. 
var. F..ski musiki sanat.karlan ce. 
miyeti binası. Lütfen zili çalar mı. 
sm'IZ ': Ne o, içeriye bırakmıyorlar 
ını? Evet, öyledir. İçeriye bırak. 
ınryorlnr. Evvelce randevu ve i • 
zin a.Inıak lfızmı. 

Bu randevuyu bir gUn evvelden 
aldığını için, stUdyo mlidürti Ce • 
mil Yunınu'yu bana muntazır bul. 
dwn: 

- Ben (Haber) den Reşat 
MaJıınut .. 

- Evet efendim, sizi bekliyor. 
duk. 

Cemil 'Yumnu, merdivenden çı _ 
kıp da sofaya girdiğ.niz vakit, gö. 
zünUzo ç:ırpan tahta çtknklntla. 
dolu bir salonun bitişiı';.;ndeki oda
da duple edilecek filmin parçala• 

rmı ayırmakla meşguldü. lza.bat 
verdi: 

- Efendim, bum.da hazırladı • 
ğımız progrnma göre, bir gün z:ır.. 
fında tUrkçeleştirilccek filmin par 
çalarını aynyonız. Bunlara numa.. 
ra. koyuyoruz. Bu pıı.rçnnm duplli.. 
jında. çalışacak artistlere de o 
günkü rolleri verilmiştir. Her se. 
ansa iştirak edecek artistlerin i
simleri bizce mn.lüm. Böylece, hiç 
nk.srunudan, her gUn sekiz saat ça.'" 
lışabiliyoruz. 

- Daha fazla çalışmıyor mu .. 
sunuz? 

- Bazı zamanlar gUnde on al. 
tı sant de çalışt·ğımız oluyor. Ftv
kaltı.de ahvo.ldc tabii. 
.- Marmara. film stüdyosu ne 

zaman kuruldu, ilk çevrilen film 
~edlr" 

- Marmn.'"afilm, Ozenfilın, Ke 
malfilm ve llıle'nin iştiraki ile ça.. 
ltşmaktndır. 1937 de kuruldu. Uk 
çevird'ğimiz film de Trakya ma • 
nevralan filmidir. Bu filmi, tahil 
görmüssUnilzdür? 

- Evet. Başka filmleriniz? 
- Çanakkale Geçilmez! Bu 

film, cvvelee (Çnnn.kkııle) ismile 
_ Evveın. şöyle bir kadeh getir gösterilen filme, stüdyomuzda iia,. 

hakalıın, dedi. ve edilen sahnelerle meydana ge'" 
Sonra. git Tomns Murdok) ar • ti'rilıniştir. Manmafih biz, yerli 

kııdJ:ı.Sa kendisilc konuşmak iste _ film çevirmeği tehir ettik. Reji • 
diğimi habı:!r ver. sör yok, artist yek! Pek mlikem-

Tomas Murdok Ismni işitince mel yerli film yapabileceğimize 
garsonun yilzü değişti. kani oluncaya kadar duplaja çalı. 
Korktuğu, h:ıtta titrediğı belli eacağız. Duplfıj deyip de geÇmf • 

oluyordu. yel:nı; bu da bir sanattır ve kahL 
- Yn! dedi ve gözlerini Sn • liyet işidir. Dup!Iıjda çalıştıracak 

mm Uzerine dikti: eleman bulmakta bile zorluk çeki .. 
- Demek sen hava sıcnk olun yorıız. Sonra bu iş, dünyanm, her 

ca Murdokun nefes almaya çıktı: tarafmdn bizimkinden çok evvel 
ğınr unutmuşsun! taammüm etmiştir. 1ngiiterede 

Sam Coys, garsona daha dik • fransrzcn. film, Fransada. ingilizce 
katli. tütününü gayet sakin çiğ • filin gösterilmez g:.bi bir şey. 
nedikten sonra cevabını verdi - llk tUrkçelc~Vrdiğinlz film? 

- Yirmi dört yaşında oldu • - .B;ıalbek yıldızt. Arkas:ndnn 
ğumdan nekadar eminsem, Tomns (A?'3m Mnln.lan), (.A§ktn göz ya.5" 
Murdokln hemen konuşmak istedL lan). 
ğimc o kıı.dar eminim. Sen git söy Yuyarda fiU anda . yine:. bir f~ 
le. Bugün hava s·cak afkat yarm türkçelcştirlimektedir. Görmek ıs.. 
daha sıcak olacak! tem ez ml~inlz? 

Sam Coys garsonu tık ı - Rica ederlm. 
n ar emn • d' 1 den ... ·ukarı-

yet getirdiğini anlamıştı. Fakat 1 Mermer mcr ven .er ~ ir • 
~on bir sual kal'§ısında daha kaL ya çıltttk, karanlık bır od~y g .. 
dı· dik Perdede bir macera fılml gos. · ı :1• A 'lı1 sahne defalarla - Sen iyi terbiye almış!l ben. terı ıyor. ) 11 ·nı · 
· · • t k lnndr Artistler ro erı 1 -%!yorsun arkadaş, hangi mektepte e rar · . ki be • 

okudun bakalım? yicc rzberlemış o~:ıcakl_a~ •az lil.m 
.. . . va?. perdenin üzenndekı 0l . 

Sam Coys böyle tecrilbelerı b. • d söndil J{ırk yıllık l.ngı .. 
k · · t::I • • :ı ., nn ı . 

ço geçırnı41 , onun ıçın mekter- 1 \,· llıı.s Beni tUrkçc konuşma. 
ten ne kastedildiğini nnlnma.kta !z bo .,Jamı~tı ! ' JFıkl:ır yanınca; 
gecikmedi: mektep hap!sh'lne de- ~rk ~ollas Berriyi de gördüm: 
mekU. Bu suretle gnrson Snmn M hmut Mornlı! Bu seansta Mah. 
ı:abıkalı oluı> olmadığını soruyor - m~ttan başka Suavi ile Sami de 
du. rol nlmışln.rdı, Mnhmut. esasen 

- Çok mektep gezdik arkadaş, stüdyonun dupllij fJcfi .. 
ded!; ammn u~~tuk, en sonuncu. . REŞAT MAHMUT 
su Penton • Iıı.l,, dl. (Devaııu 5 lııcide> 

(Deoamı var) 
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Fran~adan re.kilen Alman 
asllcrlcri - Trr/ciyeye miit. 
teFil lcr nota tJermi§ değil! -
Boğazlardan ltalyan vapm. 
l . . ' . . annın ccçırı.r..eın ıtilenme • 
di-Çir.lüerin muvallakiyeti 

Almo.n ordubrı bıskuman<l:ın. 
lığı tarnfınd:ın dün gece n~redi
len tclı i,:J:: deniyor lıi: 

Uknıyn.:ı_,, t.ı '1~ \e takip hare • 
keUert dur:uıks z:n dt-vam ederken. 
2 ilktc,rtnd'! cep e rı!:rkezinlll yarıl.o 

mıun nctlcas.nde ye.."ll~n muazzam 
tmha mulu ~bc!,ı:ine ~lanmıştır. 

V1azma M:geslnde muazzam Rus 
~ordulan ÇC\TI'.:ı.!lar Bu kolordu 
la.r kıı.çmılması mil:nMlıı olmıyan im. 
ha tehfütet!l knrtı:sn:ırtadırlar. 

Alman hava kı:\'vc~ıeri, dllşmanm 

kara ve dcrniryoı::mıuı. ağır darbeıer 
lncllrm!, t!r. !JUtctu!""lt trenler tahr:p 
edı:mış \'eya h:ı.ia:-& u:rntılmıştu. 

Almıı.n tayy.ırelcrl ı!!;.n gece Moskova 
:ve Lenlngnıtlda e:hcmmlyeW aske.ıi 

tesisata taarruz e:ırJ§lcrdlr. 

Cemıpta )edi Rus fırkan 
Çevrildi 

Alımın orduları başkumandan. 
lığı bundan Ca'"ka dün c.ece a.sc.. 
ğıdaki hususi tebliği neşrctnuş. 
tir: 

Bir Alman rJrblı ordtı!U, tw -
ynn, Macnr ve Slovıık tcşkillerile 
takvi} e cdilm ş olarak Dnleprepet
rovs~t çevresinden cUretli bir ha. 
rcketle Azak den·zine lnmiı ve bir 
cephe taarruzu ile Melitopol ya
kmlıırmdn mnğliip edilm!ı olan do
kuzuncu Sovyet ordusnun ricalini 
kesmiştir. 

Bu sırada Alman ve Romen kuv· 
veUeri de düemanm takibine batı
dan do m)·ıı do.:'l"U de\·ıun etmil -
lerdir. Bu taltlp esnasında muha _ 
fız kltnlnnna men.sup sUratli bir 
tcçkll Amit denlzi enhil'nden iler
liyerck eimalden inen zırhlı kuv
vetlerle ~irl~meğe muvaffak ol -
mu-;•ur. Bu suretle her taraftan 
sıkı. •ı,.-Jm ı:ı bulunan altı, yedi Sov 
yet tUmcni yakında imha edile • 
cektJr. 

Ma ··op edilen ve nostof lat'ka -
metınde çek lmeğ'c ı:ahşan zayıf 
dll§man ba.!dyelcri muhafız teŞkil. 
lcri tarafından ynkından takip e. 
dllmclttedir. Muhafız teşkilleri Ma 
:riopol'n varmt§ bulunuyorlar. 
11 archiit luır.;ıi istikamette 
'Oluyor 

DllnkU Alman Mkcri tebliğin .. 
oen n.c:ık sure~te anla~ılclığma 
göre, do<':'U cephesinde şimdiki 
mwı.zzam sclıa'ara uzanan iki 
hm'cket cereyan etmektedir. 

BiltUn dUnya ve bilha!Sa Sovyet 
komutanlığı Rus cephesın·n cenup 
k~lınlnc b:ıktığt bir anda, Alman 
kuvvcUeri bu cephenin merkez 
kom nı yarm ~lardır. 

Ki} din doğusunda cereyan et.. 
miv olan bU~ Uh çcv·rme ve imha 
m eydan rnuhnrcbeıi eenasrnda Sov 
yeti r Smolcr. k'l geri nlmağa nnu
dnno blr 11urette teşcbbil.a ctmi~· 
lcnl de buna muvaffak olamamış· 
lıırd•r. Rl l:ı.r hatuı. gimalden Smo 
kn ıt'i r. .. , ek n yetinde idiler ve 
.Almıın ccp1ıc inl ynrma.k suret le 
bu c~p!'ı nln ıtmnı kcsim ni Sfl.r'a.

b:leccltlcri ve Lenlngrat mUdafile. 
rlnin aurumunu hnfiflctebllcc:ek • 
lerı h:ıl:kındn hnynH bir Um!t bcs
tyorl:ırdı. Eu hareket SovyeUer 
jçin fcUkctli olmuştur. 

Viazn:o meydan muharebesi ilk 
ınulıa.r bcwr. Bunu takip edecek 
olan d •er imha muharebeleri Vi· 
nzma mulı:lrcbesinln tnbii bir zır.ti· 
,;:esi o lncıı.k lır. 

Rus ccphednln merkczln'le, bol. 
~ov.klcrln ıı: yc>fin doğusunda uğ • 
r:ıdı~darı u 'nlıcte benzer bir akıbet 
cnJirtmc!.ctcdlr. 
l.eningra.l müdafileri 
T e'"cbf;~cü ele cümağa 

Ça!ı;:yor 
Sto!dıolmdcn gelen hn.berl~i'de 

deni •or iti: 
Alm1!'1'~r b"tün kuV\·ctlcrinı 

n ~ r ~ l T·~ ,..:-T''·o ÜZ"rine sal
<" r, n Rtı'"1"'r T ,..n!n"'r~d mın. 
t n rı. t"" • "1-'1 .i ele alm:ı·!:l 
~ YOtl"r. P"!3°nr hir <"'!; i"'tl. 
k et rrda r:'n1 hnrcl·c•ıcri vap 
mı laı'tlır. Bundan bir kaç gün 

-
evvel Peterhof c;evresine denix
den asker ~ıknrmnk te:ebbüsle 
rinin muvaffak oın;'amasın~ 
rn.~~1 aynı ~vreec veniden bir 
t~bbüste bulun'lluşlardır. Yine 
n"1r kayıplnrla püskürtülmü.şler. 
dir. 

Sovyct kaynaklarından ah'lan 
ha 1:-erll!re güre Alman taarruz:ı 
b;Jhassa Via.mıa Briansk i!!tik2-
metlerinde inki~ etmektedir 
Bu ~birlerden ilki Moskovant~ 
200 kılometre kadar batısında 
ikirıcisi de 350 kilometre kadar 
cenup b:ıtsırdnciır A'.m:-.!tlnrın 
bu istıl:nr.ıetlerd ki t.ıarruzfarı 
Timoçenko kıtnlarmın ihatasınr 
hedef tutmaktadır. Şimö.i Tirno. 
c:cnko kıtaları şiddetli bir mul.m
vcmc: ~östererek eekilme~ u.~ .. 
ra~ıyorlar. Timo~nko kı:~·et!e. 
rinin en büyUk kısmı hiil.\ Smo. 
lensk'in doğusunda bulurun&kta. 
dır. 
Altı Alman ta)ıyare•i 

Diişürii!dü 
Tas ajar.smın bil~irfüğine l!Ö. 

re Mos'tovavı mUdafaa eden pi. 
potlo.r dün hiikftmct n.erkezi c-. 
r.ıfmda altı Almrn tayyaresi dü_ 
sürmUal<?rdir. Bu dii .. n an tavv::ı. 
relt'ri ô" ·o~~va hücum etmc
ğe ~lış:yorlardı. 
Kum!l otıırtulı:ı..'1 Sovyet 
Gemileri 

Alman tayyareleri 
Leningrad .. , 
uzerıne 

Binlerce yangın ve 
infilak bombaları 

a\tllar 
Bcrliız, 9 ( A.A.J 
Salahiy::!ttar bir menbadaır ö:t· 

renildiğine g-örc dün gee2 yapı. 
laıı bir h:ıva taaruzu esnasında 
Alman tayyareleri l.enir.gratl ü
zerine yeniden b:nlercc ynna;n 
bomb:ı.lariy'e infiluk:ı hom!Jalar 
atmıstardır. 

Birçok yangınlar çıknrılmış. 
tır. 

Askeri ve sınai h·?dcfler :ıqır 
hasara uğram:ştır. ... 

Ruzveltin S 1a ine . 
mcsaıı 

(Il:ış turı:h 1 oclcle) 
Mesajın mdni şudur: 
Bu mektubu size, Moskova 

konferansmdn.ki Amerikan m~
rahh:ıs heyetine riya.set ctmcğe 

Kronstadt müstn.hkt'm meYkl tarafımdan memur edilen dos. 
kumandanı Sovvetamirah Tri turn Harriman verec~ktir. Mesut 
butz. Neva nehri ile Moskova bir neticeye iktirn..n etmesi i~n 
kanalı arasında Kiroff sın:f:n. elinden ~eleni yap:ı.cağını bi iyo. 
dan iki kruvazörü kuma oturt. rum. 
mu~tur. Harry Hop!:ins hariciye neza-

Bu iki kruvazörle Marat ve retine )Trkğı ziyareti bana bt:. 
O!:tobrska ia Rovoluzia zırhlıları tnn tafsilfıtiylc anlattı. Netice~e. 
Alman hava tesebbiislerinin Je. ri memnuniyete şayan olan bu 
vamh bombardımanına maruz zh·aretle tam bir muvaffakıyet 
btllmımaktad·r. elde edi'mişt.ir. 
3509 esir alındı Sovret C'rdusunun gördü. 

Şark cephesinin cenup bb1g-e. ğü hi~etlerin heJ?~~izi ne. k2-
.sinde dün cereyan eden muhare. dar mutahassm cttıg~i tarif ~
ce:er esnasın1n Alman kıtalan demem. Sovyet cephesı de dahıl 
bir dilşman tilmenini imha et. ol~ak üz?;.e Hitlerie b~ti!J1. ('eı:
mt~lcr ve 3..500 esir almt!'llardır. \ he erde mucadele etme« ı~ıAn la. 

D N.B. nin öğrendiı'!ine ı:ı;öre ~ım <•lan ;nalzem~ ~e sılah~ar 
ş:ırk cephesinin merkezinde bir :cabe~en Y?·lardn_n ıstıföde edılC'>o 
Alman ko!ordusu, 2 ve 3 ilkteş. :el~ gondenlzcektır. ~u fırsattan 
rin arasında 180 Sovyet tankı ı~tıfade ~derek o;du :ır!~ız.ın w ne. 
tahrip etrruştir. tı~dc Uıtlere ra.~bc ça acagın. 

dan cr •.. n bulunduı.-u .ıu ve sıu 
Fransadan Ç'!llifon Alman icabeden bütün maddi yardımı 
As!!erleri yapmağa katiyen karar vermi~ 

Paristen Ljzbona J?iden haber- o!duğumu bildiririm. 
lerc ~öre, işgal altmda bulunan Sadık .dostunuz: 
FrnnsaJan Sovyet cephesine Franl:lın Ru....""'ticlt 
gönderiltn Alman krtalannın H . k 
mevcudu 200 bin kişiyi bulmuş. er a şam 
tur. Bu kuvv\!~ier şark ct>phesin~ ----------
Mtmek f<~in Alman toprak'arın. (Baş tar:ıfı t nr'dtl 
dan geçirilır.emiştir. da kıl'l( beş milyonluk ttnlya mU· 
lngil:ere ve .Scvyctler s:ı.,·i kuwctıe çarp:&mnmışsa her 
Türkiye:ı•e no:a vr.rmecliler halde ıulctre ~okluk fııı7istıcr tua-

Röv:er tebli-? ediyor: fmcla temin cdllmiıt olıtcıığı tabir. 
Tür!ilvedeki Alman be'3inci ko.. dir. 

Junun faalivetine dair Ir.,ıriliz ve 1ta1ya.n'bnn ~imali Afrr.wıa ND 
Sovvet hükOnıetleri tarafm<l:ı.n orduo;unun llUcumu önünde Trab • 
TUridv? htil<Ometıne müiterc'c lusgarp çöllerine çekllıllklerl u.· 
bir nota tevdi edilmiş o'du<fu m:ın vcrc1ikleri yalnız esir miktarı 
hakkrnda A 'm1n kınnıaklar·nd3n muharip lngillz ordusunun sayı • 
is'.13 edilen hab r hu"'Ün Londra. ır.mdıın ~ok olduğuna naursın orıı. 
da tamnmh·lc "yanlış" dlye tav. dıı da adetçe faile bulunılulclan 
sif Mllnıeı·tcilr. -,Uphcslzdlr. lfabcşlstnn<la m:ılı\·o 
Bulgar hiih!ımc.'ti l:ın \'O parhılt tın\'anlı blr l;umnn· 

-' d dan tdare'I altında bolunnn ttaı. Boğaı.ıar an ~emi ge"irmek ır )aD ordu u, kısmınzamı yan çıp • 
İafcmif clcğildir. la!t Hnbcs gönUUUlerlndcn mUreJ·. 

Avam Kamarns~ı!&. Bulgar bay keıı blr dü!'>mnn har,jıs•ncfa per·§an 
rağmı taoıyan bazı 1t.aıyan gemi.len· olmU!)tur. Ualbu"..d ıimdl CSğrenlyo· 
nln Boğazııırd:ın f.'Cı:mesl meseleat ruz ki ltıılyıın ordusu bütUn bu 
hakkında sorulan blr eu:ı.lo cevap ~ muharebelerde dUşmnnı.la.ıı adetçe 
ren M. Eden ttöyle t!•·~:;tır: r;o!t aşağı mlktnrdayou~! O baldo 

"Tllrklye ııU!tfimf'tır.lıı Montrll mu · liol!a İtalyan ordusu ne o!dof Nc
kavılosı muctbtnae Eoj?ıız•nnn muha· drn kenılisini göstennccllf ttalyo.n 
fızı sıfatlle ~ııı.n tacılılıUtlcrlnl bUtUıı propaı:tnııclnaınm ecnebi memleket. 
mD.naslle ita için tctıbt!dcn tedbirleri !<'rde bu esaslı no1'talıır hn!dcmd:ı 
aıac:ığına Br•~nnya bilkfimetl.nbı tam zihinleri tcn\.'ir IUzumonu eimdJ3•0 
ltımadı vardır. kadar hissetmemiş olması görUll1• 

Bulr;-ar hUkfimctıntu bir miktar ttaı yor ki Jıaldkatin tarri'ıımiyl0 zıddı 
ynn tıutrov rt .sntl1\ aıarak bunıarm knn:ıatıerin tccsaUsüne meydan 
BoğnzlnrCnn geçlrl!n <'alnl tııtedlğl ıı~ştır. 

ha!tkınclııkl :ıab:?rler3 Tilrk bUkQmt- Uu defıı tnbıntn ettikleri g'bl, 
tının nazarı diltk:ıtı celbedllmlJUr. şimali Afrllmda muharcbclc.r tek. 
Ttlrklye bu mahiyettEı b!C bir talep r:u- l:rzı!'>trsa ttnlynnlıırm nrtık ter. 
va.ki oıma:lığı:ıu Brıtanya hUkQmcUne rübslerdcn lstlfaile ederek :ulctçe 
bl'dlrmı.eur. müsa\·ııt tomin ctmel( surcUJo dil · 
Kclüı mültüıii.ni\n vaziyeti ğüşcccl<lcrine ·e prk ccpl1esinde 

Avam ka.marasınd:ı "..ıeyan:ı.tta olclnğu giui zafcrocn mrcr~ yUril· 
bulunan hnriclve nazrrı · M. E- rcccldcrine $alıit olaca~ız dcmclı 
den, eski Kudüs milftüsünün oluyor. • 
tevkifini te!l'lin icin b;.itUn tet. nt!SEYIN CAlll'f YAT.ÇIN 
bir'crln alırd·ğ·nr bilc."irrni~tir. Ruzveltin göri.i~meleri 

Eden §u~ları iliive ctmiı;tir: KoMre !Jderlerivlc ı-eis Rın· .. 
tran makamları. mUttd'lklerin velt'in meMi nrlrn~n~t:ırı bito. 

bu tevkife verdiği ehe:rr..mıyeti raflık kanununun tetk'ki mes<?le. 
tamamen mü-:lrik bulururıa!tta. si"ıl mü .. 3 <ere ett'l"'elt !~in dUn ~a-
dt•far bah veniden be\·az sar.wda tor-
Çinliİerb mm.:<ılf ttkiyeti tanMışlardır. Birinci içtima ev. 

Seri bir hUrum"'nn sc-ıra Çin vel1<i 1!Ü'1 va.nılmtş. celse iki ~~at 
kıtaları ıwlard::ı"'beri Jaoonlar·n dcYam etn1i • ve oldukcn ıntln:ı
cli-ıcle bt lurn.n Yanrr·•c ÜZ"r'nde ka.~n·ı tre~mi~~e de hi~ bir ncH. 
ki rnli"'ıim tr.ı"M limanım dUn ce alına!"'amır::t·r. 
s::"n'ı z:ı.n•ct.,..ft'erdir P.U"\'"'n B~vaz s rm·d" \'aorlrn t""lan. 
be>r::ı' "t Jn'>"'n'ar n,.irin cenup hno.n ı:rınra """'l~mel'lto l'derl~ri 
sa11;1ı,..a., 'ht 11i b;r ı:tr+ai'k tepe. rciıı Rı•yyt1ı't'in "nrm ı 1~ııu~ef\ 
yi <'ıı"rin"'~ tt•t.trıa 1·tndırlar. me"lisin" ~ir m><·ai ırördı:ırt'rc': 

n"' " ~ımaldc Hunnatı evn!c>. hitnrıtflık kflnı-nt•nrta "e~, ~e~i
tinrlc Çin kuvvctııırt Yun,~treyi 1 ~i!;'iı-t "'r tıv!liyc odecc~h.i lıa.b~r 
tahliy.:? ctmi~lcrdir. vcrmişlerC:ir. 

iki milyon Alman 
as:<eri 

(Ba.'J tıırnfı 1 nc1de) 
de~"ttt.an hn.r.?lı.etll'rt t.!tvam ediyor 

1 
Bu hareketin cenup nuntakasmda a. 
ğır bastığı anıaşılınııktııdır. Şiddetli 

mulllırebcle:a :.rume cıruı Viyazma 
.lloskovıınm 250 kllom!:tre gnrbındc. 
dır. Tiır.oçenko orduiarr Moskova yo. 
ıunu kapamaktadır. 

Ukrayn:ı.ı.fa ?lcııtopc.lun §imali §ar. 
lds!ndo vazı:,-et lml:ı.nıktrr. Lc:ılngrad 
da mlld:ıfil~r muk'lbll hUcumL'lr yap·. 

Berlinerbiirsen 
Çaytung gazetesi· 
ımin bir makalesi 

Buaün Türkiye 
Avrupanın 
ayrllmaz bir 
parçasıdır 

lcyu ""'"'' ...... ~ 
TUrkiyc kuwcti~ -~ 
dtllu kı>yıas'l!lde. __,,f fi 

Fakat bu sıJ11-- ır-:ı.r 
selelcrden dab~ ~ ~ 
Türkiyenin fi~~ti~ ~ 
ve aldığı yenı ~ l ~ 

Valda bu s.~udıJll ~ 
da !kinci :Ma • st il 
lahatı ve tanzız 
ehc.·mpjyetli d tİe~ İ. 
garplıl.ınn a c fP'. 
ca.lcrine davan~ ~ 
met başla~ıs. ali cJB':"• 
genç Türk ıbtil~ 

yorlnr. Gem1ier M.lı\ nehir tarlltlle Bcrlin, 8 (A.A.J - ••B4;f:lncr B6r· 
şehre gldiyortsr. Rı:sltmn ctratejl sen Zcltung,. gılZıı~eıı! TUrkiyedeki 
sistemi şu kc:ı.r.ıl'l"rlc hUl!sa. edllcbl. muho.~lrinln "~&rkta Avrupa, Kema
llr: Şehirle!' zaptec:ileblllr, !akııt öıU.. Ust Tllrklyenln elde ettiği tcrakldler., 

Fakat bu ırıb.r def 
lsmet !nönU. uı. .... hlf 
miştir ki: ''!{~~~ 
daha ba~lanıt1~1 tir ~ 
fuklar g-özetınış teEf 
bu gibi ıslniu't •[ı.!:ı:!' 
onun hiç bır a ~I, 
Osmanlı reii?tlidili trl"..li 
müne bovun e~ ff~IDI'~ 
disini mal\\'Ptti. ıtetl·~ 
list inkıl~P ~~:dar rr 

ler harp edemez. tı:ışlığı aıtı:ı'.iıl bir y .. zısını nc:rctmck 
Vi§t, 9 (A..A.) tedir. ll;ı yıızıd:ı dc::~!yor ki: 
Ofinin askeri mu1ı:ırriri divor "Kemalist Tllrkı.·~ae, tstanbulda 

ki: Alınan h.:.berere göre Hus oturulsun A.:uuı.radıı. oturulsun insan 
cephesinde şimalde Lenir..grad şarkta ynşaiı,"lnı u u y m u y o r. 
ha.valisinde harp yayaş'ıı.mıştır. Bund:ı.n 20 yıl ör.l.e d ur u m hiç 
Buna mukabil merlı:~zde Alman de böyle dağilcll. Faaat bugllnkU du· 
ttı.arruzu son derece !jiddetlcn. rum 1ns:ına ı:ayet t.nbU geliyor. Ev· 
r.ıiı::tir Almanlar ve Ruslar A1- 1 volleri Tllrk'l o jemck §ark demektL 
man l~ıta·ar:mn il~rled:i:ini ka. 13ugUn Ttlrklye Avrupanm ayrılmaz 
bul etmekte birle.3vor. l'!ir parç:ısıJtr . .R:.ı ltoder bnslt gözU.. 

Cenupta hava bozmuş, kar kcn bu vakuı KemaJ .\.tntilrkUn bU· 
ya.ğ'mı~t:r. Fakat fena hava har. yUklUğllnU ifadeye k.\ıtdir. 

son haddıne "· 
yi tercih eyl~1'..~c' 

Daha on do~fil'l 
Türk muh:ırtı~· tlet' 
MüslümaP nıiıle ,-e 
A vruna b:ıTS!,11~tJ sff 
mensup ol~uı?t! fciıı ' 
kat Kem.ıılı.zın o 

bi durduramıyor. Alroan1 :ırın Vaktlle Av:up:ı Tl'·klyeslnden bah 
hareketinin hedefi Moskovn ve sedlld! mı bu kel!:ne coğrııtyn mana· 
Kafkaslar olduğu nnl~ılmakt:ı- smda nlı:ıırdr. Bu ltLQ :., Çnnakkaıe ve 
d·r. Viyazma'da mUhim Rus Karadeniz i:n~ıWarile yonl cslti 1.stan. 
kuV\·ef eri muhn~ara edilmiştir. bul ue Traky.ı h·ıduclu arasındaki pa.r 
Bu hareketler Rus harbinin neti. ça anıa~tlırdı. 
cesi hakkında filtir vermektedir. o zamanir:ı.r P.rt.:k hu co~rafya te-

milleti '\"ardır. Jtll 1't ti1 
ki A vrun:ı ha~ et.!11i' 
ni kendine nııı ,t\J1ll> '"'~ 

KeUml.!1nl~i eslti ~tf 
mav u ·ııe ı:~ 

kaldırcır. ~e ~-e<ln~UD 

Odun hika vesi 
(llıış tarafı 1 nclde) 

bUDu göstermektedir. Aksi takdirde, 
şimdiye kaJ'!r maho.ll'nde yapılan tet. 
kiklcr'.n beyhude 010~1ğ-Jnu. ve sanki 
ııarkın yU!<ult tutu.::nası lle lndlril • 
meslni ic::ıp ettirten raporları veren 
murakabe ve belediye memurlarının 

mlntaraflllo.lı y:ınl~ malQmnt vermc:C 
mahkQm ln.3:ln!nr oluuğunu ltnbul ı:n.. 
rureU vardır. Bu ka.:;.ı::.cı tetl~ikattır? 

Kaldı ki biz, rapor \•c:cn lki memur .. 
zUmresindcı:ı b!.i.slnln olsun hataya 
dU,mUJ olm:yucıı.ğmı kabul zaruretin 
deyı.z. Esase!l bun.ı, gc-çen salı gUnkU 
toplantıya riyaset cac11 ve narkın tn. 
dirilmesini karar a.:t:na alan vali de 
kabul etmiş ve mahallinde ynnlııt mıı .. 
Ulmat toplayan bel~ye lktl.s:ıt mU • 
dUrlUlU marakıbı Surcyyanın bnşka 

bir va.zlferc uıyın ec-l!cccğlnl söylt. 
miştl Aradan 10 gll!ı geçUğl hnlde 
SUreyya da, mahkemeye \'erllmelerl 
kanır aıtma 8lınan Cltltır.cula'td:.ın ht. 
nllz yerll yer'.:ıdo du:-mr.ktadırı:.ır. 

Yeniden o:ıun maliyet flyaUnrmı 

ve stok vaz\yetlnl. t.etlulte memur ed'• 
len heyet, ~ ze·:attan mUre"kkeptlr: 
Halk partl:!! ldııre heyetinden Aziz, 
muraknl>cı bürosu ~cı!i Muhsin Baı:. 

1Jehir mecllsi nznsmdaı. Ferit Hamal, 
ticaret Od:ısı um•J'lll kntlp vekili Av. 
nl ve ormnn mu 1ürf.ı. ~ kl)lllk bu he
yet bugUn Knndıraya ı;ldııcelctlr. 

Ancak, neden yalnız Kandıra? De. 
ğlrmendereye n!~ln gidilmiyor? Ev • 
velce (H:.ıoor), Dk defa olıırnk .odu • 
nun çeklsl:ı!.n Dtğlrmendercde 120 
kuru~ aat.ı1ığtnt, lst.anbula 145 ku • 
ruş:ı g.'ltlrileb icceğlnl yazınl§lı. De • 
ğlrmonderc odunlclrı nfQroz mu ed!l. 
c!I? Odun mutlnka ve ynlnız Kıınııırıı 
da mı çıkar? Bu bl.r ve.s:ııu naltllyc 
l~dlr denllccekae kıymoUI vııllmlzln 
yakın al!U<aaı, b'..L ~. de hallcdebUlr 
kanıı.a tınde_rlz. 

~---o-~----~ 

Amerika Bahr:ya Nazırı 
Şıknı;o, O (A.A.) 

B"'lırlye na7.:.-ı :N'cıks, Şllmgoda 

"mWl emniyet,, ltongrcıslndo irnt et. 
ınlş olduğu nutkur.dıı demiştir ki: 
Yaltmşıırkm ve l.r.~Uiz adalarının 

lstl!Am, çcllk ruı.z..: alıtnpotu taarruza 
bazırlaııa.blldlğl tııkcl!rdc, bir tmkA.'1 
de~ bl.r kaUyct olt.CAktll'. Birleşik 
Amerlkada Almnny~nm ''blllrllecck 
işler,, listcs!ndc bulJr:.T!:.aktadır. 

Noits, mUdafııa amelesi arnsında 

kazaıııra mani aımnk icl.n sarfcdl.lcn 
mesainin yentıc~tırflmeslnl isteml§tir. 
Zira lhtlaaa sah!'!ll bl: amele:ıln 61 
mcsl ve yllralanmP.aI, Hltler ve Mu. 
soll.nlye luıroı mtlrc.~ele eden mcmle • 
kctlere yardım lı;in yııp:lm:ı.kta olan 
mesaiyi mll:ceızs!r eder. 

Nazilerin m:ıh\• V<'l'O. muzaftcr ol • 
mı:ı.lannın Ar11crlk11.n ıev:ızımrnın Hıt
ıerln dUıım11nlarır.t. rUnıtte gönderil • 
meslne bnıtlr oldı.:Junu bey:ın eden 
hntıp, lıalktan l•JJ1ar bayatını tcbllkc. 
ye maruz bırakrnıı-:ıı!lk ve bt!nz\n lanı. 
fınn meydıır. vcnı~cr.ıck lçln otomob1'. 
leri mnlrul bir sUrı:ı.tlc kullanmalarını 
lstcml~tır. 

Hatip. ~unıt UA.vc •tml::ıtır: 
ln;lltcrcml:ı pt~rr~t' lhtlya.cı vardır 

ve bu tıclrol !nttl'te:eye petrol gemi. 
ıcr1lc öndcıilcbU!t. 

sızın ve tenim tııer.rtur cdcceğtrnlz 
hl'r p:?lrol l!l!'('af, 1u"!'tl!rcnln "" Bir. 
leıılk Amcrlltnnın r.1ı..dcıtaaaın:ı. lllZ • 
met educoltUr. 

rimi m~vcJu b:ı.hlaU bugUn yirmi 
!lenelik Kemnllst lnkılfı.bından sonra 
bu terim <le diğer b1" çoklıı.rı gibi ma· 
nasını kııyJ~tr.ıtııtır. Ar•ık bir Avru
pa Tilrklye5i bir Ali;yı. TUrklyesl kal· 
mamıııtır. Buı;Uıı l~k bir TUrklye 
vardır. 

Bu Tilrklve, .!evla! §Ckll Ue, eko· 
nomlsi ile, topraklnı·ı !.le ordusu ile 
ve nlhayet ~kir LstlkJ\metl ne kat!. 
yen A~TUp~lıldır. TlJrklye, kendi ru· 
hu Ue, kendi azmi ne hUr olarak ve 
bir adamın, tlmez AtntUrklln, iradesi 
ve icraatı ılo Avrup:ılı olmuıtur. 

Kemalist !'Orktyc, bUyUk genç bir 
Avrupa devli!tl oı~·uğunu s5y1Uyor. 
Bunda taın~mllc haklıdır. Eski O.s· 
mıınlı Türldyc3i, l"l:J de tstanbulun 
telh\nd.:?n ıonra "Bot',:ızlnrın haatn 
adamı,. b!kay2J13rlM ll>lS deki. can 
C"!•i5me devr~slno kPc..ar Avrupalı oı.. 
muştur. Yeni Kl!:nt\ U! TUrklyc ken· 
dlsini genç Avrupa ınllletlcrlnclen ad· 
dedlyor. 

f ı"f Sefi?Jı nı 'e '-. 
du. . :rıı,retı ,,_ 

M!Hcti zınC· s(ilc~,.ı 
yat, ba~larını irıt 'Jıw 
zindrlerin ver > 
çiliıYini koyd~. tclef· il 

Bizzat 'fil! s b9 
TUrkiyey~ f:arl< ~ı> ıı~~ 
düıfüm ·erı de. ~ tt1ırı• ~ 
kivenin kendın lJCdf ~·t 
verdi~ini ve. esöy10f re 
veda cttiğinı ki ıı•.~ 

Ge<;en asırds ·ıe trı 'f 
· · bir istihale 1 telt "!.; rıcı rzı11 . .. 

ğini K~D!a 1 Id~ ett~.J 
hamlesıv e : erı ~~·t 
ra!hnı yenıd ınirlt· ~ 
yeniden taTll11

8ı bir·~ panm a)Tıiil'l le ı,ti • 
rak Tiirk olı"'"ırsh'?f 
suı:;ta Zi\13 ~bir fP~ 
ma'' adındakı ,ıt ..:n 
yor. Ge<:e~ a~~ 'fllt'is 
de Ziva Goka f ol'!,t 
vuclunu. ~ı:t "",.~ 
gene bir 'fiır P!r '-

''Kızıl Elıtı., et"' 
vaşı l.le ve bllhnssa 1\lltU dcvleUerln!.n m bir yerd! .. ,"'dıt. 
askerleri lmvuınrak lstanbulun tek· d ,.. .!f toprak ~ , ~~ • 

Filhakika l!ll9 - 1022 lstlklO.l sa· 

rnr lşgnl! ııe H:l'mn:IH TUrkiyc. blr topraib n~~ :rlJıı b~..t 
kıymet lfncl~ ed~u cc,·ıct olarıık tn· rüvad.r. Bll "st .,,.r 
nınm:ı.k b Jmt .. U:?dal<I taleplerini tek- ld T fllı- ~ masa · . ı~c•J..-., 
rarla:1ı. E.; lr • .t~lr"l\1 ~ıvaDı olmamış, bi.,. haHkat .. ~ıc-ıpO' dl 
t.:ıt:ınbul ikinci d~r.ıı. felhedllmeml~ fgte Zi_'ll v . ~ _,,, 

T·' • ı , 1 ta h e• ,nıı' .a. oly:ıs~·dı ,,.•,t yı'. Aıı:ıtıo unun or · bir ite ıın • ı~t ~,;, 

smcla kUçUtt bir ı:.!• ııat mcmlcltetl ıcUnde ~ır b'lk , r,111"".. 
j(Al •• l 

olnr:ı.lt i<:ı.!:uc {tı· ve t.ı••'kl de hiç mev- ye, 1'1elckeye ıtaY iP*' 

cut olm~yaca·ctı. dının geJrllgi ~ fe ı:' 
Böyle bir h:ı.l TUı1'.Un anİıncvt ııe. ve A\'rupa ı.a~ .ıı 

re! ve guru"unt\ m·~l'.ı.ll!ll. lsUı.nbulu lan uuraıu ce 
elde tutmak, Ttlrl<ly~yf' Avrupa dev· yarattı. ;IJldl' t.' 
ıetıeri arasında s:ı.} ı1:r.ak !mk:'\nmı tşte bunun IJ'l"' ~ 
verdl. ÇUnkU bu liel'.r1r. elde tutulma· kiye, tstnnbU:rlJSI 6' ~ 
sı, TUrk uızamımıı 'I~ı k. dış siyaseti- etml.yor. g1i:! ~ 
nln temel ~a~ıdır. mlş bulunu"lor~IJI ; ~ 

İşte bun:.ın Jçlrıdlr ki, ~cnlercle Bu ırade 118 ~~ 
Aınerllcan St.ırı· ı:r.z?:.esı tstanbulun da bir A\":lıpa~ - ~ 
beynelmilel l':lr b!Slge oımasmı istedi(;! dır. Bu arJU• ,..'# ,,,,~ 
ve csk! Am2::-l!tan arnfrtılı Sterllng ln· oıacaktır. 3lt ;,,,ı 
glliz !llosunun K:m:.·j1;.nlzde Sovyetıe· bir ecnebi .a;tJll~ 
re yardım ıçln Boıtn.~Jarı zorlı:ıynbU~ b! vesayt!U r ,,. 
ce[l'ini yazuığ'ı ::aman 1'Urk e!Mrı eu kapltUlft.S~~clf. ~~ 
ccvo.bı vcrmlJtlr: "DUnyııdn tek bir tıynzlarr. ae ~ "~ 
Tilrk kaldık•;.ı tstani:ı:l da Türk ka· si hUkUll1 ,U JEUff'~ı 
ıacııktır, mUdrı!aı:ı "'1i:tcel<tlr • ., Bunun mesul. kendi 1ttl~ 

eııtliı 
sadece bir busuı neşrlyotr olduğu znn· olnn bir ııı ıııctt .~ 
nedllmes~n •• -ıayır, b11. TUrkUn m!lll Kcmııl1:u!!1JI'- ...ı flPr. 
secı:reslue ve hcır ~'-)1ı. UstUnde ole• nnsı ı,tc ,-. .,.. ~· 
ro.k Türk ruııu ta:·yan mllllyetçUlğe Hakiki •.,u rırt'p~ 
tamamlle uysun ço" §ere.!U bir cUm· değlşlklık ~ t~ ~ ~ 
l<!dlr. ilk Fr8D5ıs ıı-uJEJP- ttf"'L 

Anltaro.nın vakL1e l :&lcQmot merke· yaptığı deli~~ • ,.,,,..,,, 
zi yapılmı!J oımaaı :Stc.nbulun geri a. coğrn!ya ıtı c ~,..t 
lınmasmm ııarCarı:ıı!aıı. biri oımu~tur, nardıı durııı~ct .. ~-
ve bu g~dlş, dedlltlc 'imiz! dcğl§tlre· bmm ne ::ıetl oııt ,,.- ~ 
mez. ÇUnkU eski B!wns lmpo.ratorıu· yeni c\.~t!lP5 Jt a: 

rıı.ıt• ..- ';J, ,.. 
gu bile kuvv~tıni Anadoludnn alırdı cağı görUle .cıı ~ ,,. 
ve Asya toprak~onnt"~l•l 'kııynaklarını VaktUc ı5'r-rJISI ,.-. 
kaybcd\nce de ortad~ı kayboldu. Ay• tdye, artılC; .. ,,,ı<" .. 
nı hal, Osmanu 1nıp:ı•ntorluğu Anado· nyrı1.ınnz ti· 

a ııı:ıııi!:iirıı1ım ;ıı~ trn!l!!l!Pl"'.Jl!l!.llf1lU ıııuı a•;ı 11 ~:ıııgllfı:?l"ll' ~ f'. 
~.JıılıttiilitJ.lllJiı it. aı l!lıtı nıırıtll~ı!llı. ıt!Wlııl!,,.J::ıJ!l·~~!·~ ,, ;_pt ,_ıır:-
~ Yaratılım Jıarllaıla.m şoret ıctırcn... JJJ.) U: ~ 
l~1 dıırıluran"' .Akrllı\r.ı hayret, siS:ılcre deJı~ct ... 

~ .. u. ~";:_" ~ ·-;:: C'ı of s 
~~ Dr. S! l<L. rtı•sırı' 
~; Bu Akşam LALE sırıe ,.,, ~ 
~ ~ ,,... 

tklıırl bir ıuır r taıu kurne. le, ~tncnıa tU ~ 
;)'nrnt e.'lı.tır. ~ 

f? Pl'!c DF. lcnl!UI ycrlcrlnltl latrcn cl'l;:enden iti.? 

~-2ii.1!.:111m•ıJ~-!illll ~ı.ı. • 
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MAR RA FiLM 
• MEKTEPTE BiR KONUŞMA STÜDYOSUNDA e·n SAAT 

~ÜVOk Milli Roman Yazan: Rusçadan çevireu 
SERVET LONEL ~!4 • Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT A. AVERÇENKO 

'ı aJtı:tı~Ya ge1diğim zaman ve 'bekRrdır. Bunun !bir anası, bir Onlara iki düşman cephe de. Duvarın tam yanından ınce 
~l a kaldığım bu yük- karı.sı bir kardeşi ve sevdikleri nilemeW.i. Hayır, onlar biribir~ bir kız sesi: 

&ı~. h~ 11ünıuneıerinin nı>k yok mu ki, \'e cu dik bakıp,lı, kal. ı · t iki" "' 'd'l B' · Ben 'tt" divor ~, ~}ll.... !""' t1 :1 ennc ıı oop.ue 1 ı er. ın. - gı mı, ., . 
~~ bir rJiktnı· Bir yangın, paklı genç zabit bir yavuk-u.. birini anlamıyan, birlbirine mü,. Hepsi bu cesur seyv~h.ı gör. 
~ llaaıı b" et karşısında nun, bir annenin hasretini çek • samaha ile !bakan iki cephe, mek için !başlarını ~evırıyorlar. 

\>e . ır araya gelir, miyor mu ki ... Hepsinin benden C-ephelerqen birini, kız ve el\t O ne? Nereden? 
~ Orııı önt:ınU~rek bir hare. ayn ve benden farklı tarafları kek çocuklara mahsus ilk mek- Herhalde mekteplerde sırala-

da gör::ıef'e çaiışırlarsa mı var ki .•. Hayır. Hayır. Biz tebin uzun boylu, soluk !benizli rm arasında dolaşan, onu .bunu 
~-~~ tes~ manzara da mukaddes ibir ihtila.lin kabesin • muallimesi teşkil ediyordu. Di- dürten ve aklın sığdıramıyacağl 
~~ B~ Yapmaktan u- deyiz. Burası bir Araf at yeri,. ğer cephe, adet itibariyle daha bin J:>ir marifet yaptıktan sonra 

ı.; ~· ~ ır Vekil, bir me. Müslüman nazariyeleri sınıf kalabalıktı. Bu cephe, tra.~ edil. bun'arı hic bir suçu olmıyan :... ~~ri h~ bir köyl~ ~e farklarını beyaz bir harmani al. miş, yahut eılız sas örgüleriyle yavrucukların sırtına yüldiyen 

11 .1ıı.ıtıi~ ~e b~s ve hepsı bır tında eriten ve çöl güneşinin ya• süsleruniş, köhne mektep sırala. mekteplere mahsus bir şeytan 
"il ·b~ O}'} tek maksadın kıp kavurduğu kunı tepelerde rı üzerine eği'.mi~ yirmi kadar yavrusu mevcuttu... Anla.şı~~n 

'-."! ~eı~ket~utoplanmı§lardı.. Al' aba niyaz edenlere dint imti • baştan ibaretti. Bütün başlar, • Natalya Peşkov'un cıl~~ saç or: 
~ •. -:-'ıt.'Yen f n:vasında ve bu yazlar verir onları sevaplandırır, ayıy şekil,de yerlerind~n çıkmış güsünii çeken, kolunu d;ırte~. v~. 
~~}'~.l>tı~ a~fy~t iç~risinde mensuplarım kuru kuruya şeref gibi, sol tarafa iğilmişti. BütUn ''Gittim. diye söyle, soyle! dı. 
,~e fevki§ erın hıçte bir lendirirmiş. Biz de Kfırbcdeyiz, diller, küçük fare dişlerle ısını. yen gene lbu şeytan yavrusuydu. 
'-.>ttıa düşun:~eliği otanu. biz de Arafattayız.. Bizim de rnıştı. Anndre Rühin'n ağzının O da tutu ve söyledi. 
~-- rlcen b· Unı. KJmse !bu bir maksadımız var. Biz de can- kenarından. fazla dikkat ve iti- - Ya'an söylemek ayıptır, 
~ t lllukab· ~nkarya ve bir larımıWan ve sevdiklerimizden nadan doıayı, ince, iplik halinde N'atalya Peşkov. Pe~ Nevyorka 
>.itlt bir ılı. Yapmıyordu.. uzağız. Ve biz de sınıfsız. imti • bir salya bile sızıyordu. ne zaman gitin? Kiminle? . 
Sd~k b.Vcızife ibirliği var- yazsrz aynı hisle buraya toplan.. Taş tahtaların gıcırtısı, yarı Natalya, yer yarılsa yere ~r-
~tÜıı lie.tk~ gaye için çalı§I.. mış ka'abalığız. Fakat, onlardan kurumuş mürekkep kokusu ve meğe razı. Muhakkak ~unu .sor.· 

\.i Ur lt~.ha.rpten yılmış ayrı farklarımız var. galı ıferahlık, gQh afzle. gayret lemeğo şeytan onu durtmüştu. 
~~ ~Uşt~ ıy'e, ve delışe. Bu fedakarlığı bir taviz muka- ifade eden iç çekişleri işte yarı Fakat söz dediğin serse h~u 
~. Y0tdu u. Buna rağmen bili yapmıyoruz. Bir vasıfla bii karanlık, büyük oda böyle ~y- gı.öidir. iBir defa kaçtı mı tu ..... 
~~~al.nıi ~a:tp için c:alışı.. imtiyaz ~mak davasında değiliz. lerle doluydu. ma.zsm. . .. 
~'IQ Rl 1 Ita:yıbe ır.farkJa: Bütün Hep beraber "lebbcyk" diye b:ı· Gövde'erinin yarısına kadar - Gittim ... Vallahı gıttim ... 
~,~ sure1:ıtş.bir tüccarın ğırıyoruz. Bu SCSl<'rin mana ve güneş şualariyle yaldızlanmış, Evvelki gün ... Ba.b~la... O 
~~~ . ~ i ışlerden son. mefhumları ayr:dır, sallanan akasya. ağaçlan açık Yalan, ibaştanbaşa yola~ ... • 
~~ 1~ın ~e şerefini kul"' Biz yaşamak lstiyor..ız. Kuru pencereden görünüyor, hırçın, nun babası da yok. evve1kı gun 
.!)~ "atta ıı en son bir bir tarih fi.bidesi olmak istemiyo- telftşlı bri kuş. y~illik'er ara. d~ bugUn olduğu gibi me~tepte 
\i...,~ ~e 0 nasıl kendini ruz. Bizim de maksadımız var. smda öyle keskin bir sesle ötU. bulunuyordu. Nevyorka. gıtmek 
Jlt )a'l/t onu l'tnak için çaba_ Bizim de yorgun1uktnn bekledi • yor ki insan onun için endişe e- için de ile hafta ıaznndır. " 
~li d~a~ ~ hesabma bunu ğimiz bir §fY var. Bunu biz dün· diyor; ya 'birdenbire krup sekte.. N'atalya Peşkov'un yaJanr, ~u
~ıl'f bıigün b.ru_rorsa Tüı:k yamız için istiyoruz. Bunu biz sinden ölüverirse! Uza.kJ .. roan tün sınıf tarafından kola~hkla 
,, M_e a:vn UYtik ve gem§ tarihimiz için istiyoruz. Bizim derede yıkanan çocukların bağı- meydana çıkıyor ve o, aglaya· 
l,.~ll:"e 1-,._~ l haleti nıhive mensupJn-mJZ da cPref'jeneoek • al • 't"J' • Ök k ah b" ... ~yette utnU• ·~er "l.lllJ.nu J ..... ır- rı:şm arı 'şı ı ıyor; mavı g • ra •• m cup ır \.-. al 

hıt- ~e kıt•Yordu. lerdir. Fakat, bu şerefe hak ka. ten seıı:>ilen ~üneş şuaları, sev. mun sessiz istikrah n~1a.rı: • 
~~İtli alara hükmet. ~ak için sadece duanın ve ze. gili yavrusunun başını okşayan tında. hiçliğin derinlı1clenne atı. 

~tet~~ :~~n içerisine 1il bir yalvarmanın faydasız ol· bir ana eli gibi okşayıcı ve ılık. lryor. ~ . ın· 
ta~~ rı lce 0 u ve tehlikeli duğunu bilerek ve ancak bu su - Yarabbi, bunlann hepsi ne kn· - lşte çocuklar: Eger ıçlsaa.-
'L~: klıa, ?\dini kurtarmıya. retle kurtulduktan ve her şey dar ~üzel ! den biri Nevyorka ~tıniş o Y· 
~il~~ <lnlanııştı, içerisi- olacağımıza inandıktan sonra... Bir şeyler haykırmak, hırla.. dı orada bir <;ok katlı J?luazzaınd k 
~bıiı ~ h..~dan sıyrıl- Ankaradan cepheye hareket e.. rnak ve sakin mekt.ebin tozlu o- binalar, sokaklarda mekık 0 u
~~ u ~e vuırun~ kurtarmış deceğim ak§am, not defterime dasından bir bomba gibi dt§an. yan yUzlcrce .tramvay arab~~· 
~~~ ~aca:tef'ı nıazisini ka- bu satırları karalarken kimdeki ya fırlamak, ayaldarla akla iha.. clektrik, asansörler görürdü. Bu .. 
\.."l~ i.?.rıun !· ,Onun için çalı- acıları bu iman ibütünlüğile da• yale gelmiyecek figürler yaparak tün bunlar, medeniyetin mahi~1-
~ ı~~de hı~ın bıktığı Ye iğ. ğrtmış ve tertemiz bir heyecanla sıcağın tesiriyle uykuya dalan leridir. Bütün !hunlar. meden ın
~ '<ııı ~ tlill<iearbediyordu. Ve yatağıma ur.anmıştım. Bu ne bir 'SOkakta koşmak arzusu içlod ..sanların oraya. topıamnataıı ~p-
~l'Q Oıi}'le 'Ve avucunda ka- teselli, ne bir avunmadır. Bun • gıcıklıyor! mıştır. . 
~tıı. Z:· lta en bUyük savaşı lar, yarın doğacak güneş kadar Fakat olmaz. Okumak lfızıın. Halbuki lbu şehrin kaç .se~ı~ 
~ ~~ k Ybedeook bir şey parlak ve 8.şik!lr haldkat1erdir. Bu umumi çalışma sırasında bir şehir olduğunu bi'seı;ıız · 
~ ~ ~lt aybetmişti Knza.. Ankarayı gördUkten sonra başka Kruglikov Kapıton'un aklına an- Yüz, yüz elli sene, o kadar!· ... 
~~ olacikr1eri d~ beraber türlü düşUnmeğe de imkan vnr swn yıkıcı bir sual egliyor: Andre Rühin çatışmaktan ~g-
lıııı:'IQi daıti ı 1 Ve ınanıyor- mıydı -ki?.. - Niçin olnıyoruz? Okumak rıyan belini büyük bir ç~ırtı ıle 

., ı:._ Onı llaan'ar kendile. To7du Tepe hakikaten lazım mı? doğrulttu - sanki binsı odada 
"~ıt~~(l'a~ da bu felfiketi o- .tlk safta harbe iştirftk ettiğim Kruglikov Knpiton, cesur bir yere fındık dfüanüştü - ve sor. 
~"!'ıı h~· öııunddu~uş olanlar- ilk gün yanımda benimle bera • insandır ve düşündüğünU kork- du~ 
'.il."~ ~tUıı b' e ıstasyonn ve ber sillha davranan arkadaşım: madan söyleyiverir. - Eskiden orada ne va_rdı7 

~tli ctrı1 ır ce-pbeyc doğnı - Şu harp denilen serbest dö- Sınıfta dolaşan muallimenin - Eskiden mi? l§te sız wken. 
"~ili ~itti 1 

Ve hareketli ka ğüş ne hoş §ey, diye söylendi. göz' erinin içine bakarak 90ru - diniz eskiden orad::ı. ne oldugundu 

- Filmin adı ne? 
- Dağlar hfütlml. Ses maklne-

ııini de görmek istiyor musunuz? 
Dar bir hUcreye girdili:. Stüd. 

yonun :mUhendisi Şemsi Akdoğan, 
kendi kendini yct!ştirmi§ bir 
~ geneldir. BUl"ada, (lpekfilm) 
otUdyosundııklnin aJCsine olarak 
tUrkçeleştirilmi.~ kıırdeliiya numn-' 
rala.r, ses mühendisi tnrnfındnn 
yıııılmııkta. Y nnl rakamlar 66 
76 diye karanlıkta nida rcİıtmı ~ 
yor! 

MUdlriyet odasında Cemil Yum. 
nuya sordum: 

- Bir ınn.hnllc arn.sm.dıı ~ı. 
yo;sunuz. l{onaıulnrmrzdnn merak 
edip de stUdyoyu görnıeğe gelen
ler var mı? 

- ~·ıır amma, işler aksrurnısın 
diye hız kabul etmiyoruz. 
v. - Artist olmak için g5rmedi • 
ğiniz, bilmediğiniz kimselerin mü· 
ı-acaatı da var mı? 

- Hem de nasıl? Bltisl ta 
Mcı::llndcn mektup yazmış, g~yet 
iyi motosiklete bindiğini, bomba 
ile uçurulmuş bir köprüden ferah 
ferah nt~abileceğini, bilmem kııç 
metre yilkşeklikteki minareye bir 
l'Olu:kta trnnanncağmı sÔylily • 
Pen~ikte de bir gcııç, ilşennı~: 
tUrlu pozlarla bir düzüne re.s· 
çektirtip bize yolladı. Artist olım. 
mıık. istiyor. GUzel, iyi anım;, 
tı;-hsıl ~eselesi? Artist olmak için 
~e müracaat edenlerlu ekserlsl 
ılkmektep tahsilli çocuklar ols~ 
gerek. 

- Yıı kadınlar? 
- Onl:ı.rm içinde oldukça. Uıh 

sil gönnUşleri var. Fakat bu se : 
fer de l:bl i~in ciddiyetine bı.ruın. 
nuyO'n.lz. Gelip geçici hevesler 
Gösteriş için, caka için kendimiz.İ 
ne diye :meşgul edelim! 

- Bu sene türkçelo tirdiğiniı 
filmler? 

- AbdUlvaho.b'm (Mes'ut gUn. 
ler) i, (Kwm duymasın), (Demir
hane) mUdilründen a.dnptc edilen 
<Knd:n kalbi) (Sihirli yUzük) 
(Atölye), (l~yla Bintirif), (El ~ 
mn satıcısı), (Elbhne), Bunların 
lı.eı>M Anı.p filmlcrj, Ayrıca (Yo • 
eıl Korsanın kızı), (Notniam d5 

~ 
(Oueıeadzlıı btrtnd •1taauıcuı 

bqlı1ı: J'&Dllld&ld tarih ~cıal 11.:a. 
pona1ta blrUkt.e clnderfJ~Jc) 
EVLENMıt TEKLIFI&Rl. iŞ ARA. 
MA. tı, VERME, Al.iM. SATIM 

ıibt tt<'&l'I ouıb(.Jett babı •lmryu "' 
çille tl&nl.ı r Plll'Mn a~rolunvr. 

*llcl~irı.&iÜf~~n .n~re:S~ oldu: Mesuliyetsiz, şartsız ve kayıtsız yor: mu'kayese ediniz, Eskiden ora a 
~ 1'11 bu Jruıı bılıyorlar insan ö!dürmck. Burad::ı. i§lediği· - Biz, niçin okuyoruz? balta gömıenıiş, saıınaşıklar1a l f Ve iıçi arayanlm: 

1~ lııı~t an selin içeri. miz cinayetlerin, döktüğümüz Onun e-ö?Jeri, li:ısmcn merak, karışmış bir orman vardı. Or- • Tllrkçe, tramuzca, yunanca mu • 
~ d~~ kan:· Görüşlerim kanların maazallah milyonda bi· k1smen de böyle korkunç bir su- manda bir ~ok vahşi hayvan1

0
ar, ı<emmcı okur yazar Ye kODu§ur ayn. 

~ 1~iş 'V tlerim hepsi, rlni oonnal zamanda bir şehirde ali ortaya atmaktan mUtcvellit p:ırslar, kurtlar y~rdu. r- ca biraz ıngtUzce blllr a.akerllkle ._ 
S ~lıtu.ı \>e ınıs~·~aşka•aşınıştı, bir kasabada, bir .köyde yapmış korkunun tesiriyle yusyuvarlak man yabani otlarla kaplı ~yır- uı.kuı olmıyan. katıl g-OaterebUen., 

.,,~~uın1 düşünceler. olsak mahldlmiyetimiz için veri- olmuştut. larla nihayetlcniyordu, B~ralar- ne.saptan Ye mUhasebeden anı.ayan bir 

Pari). Bunlar da. Avrupa.~ 
landır. KCınunusanidenbcri il ta. 
ne fil.mi tür.kçeleştirdik. M~ 
demin gördüğUnilz (Dağlnr ihfıad • 
mi), biıl lM.knl 12 gün tutnr. Mon 
taj ve sair Işlerlo beraber bu, bir 
ay demektir. Ayda iki filmi ~ 
çelcştlrlmek iyi oluyor. 

- Hep gilndüzleri ml çalışzyor. 
sunuz? 

- Evet. 
Marnıarn film stild)()SllnUD bir 

de kimya üı.bonıtuva.n var. Buro
da film otomatikman yikaıur, ku. 
rutulur. Şefi: Enver. SUklyodıı 
nynca, müstacel olmıyan Mer ·• 
çın tnhta teknelerle tnhta Jms • 
naklnrdan ibaret blr "film çam&
~anesi., bulunduğunu, söyleme.. 
seler, imklln.ı yok anlıyD.l'XUlZSllız. 

Reş:ı.t Mahmut 

ID ~ 
t:.: • 

Pazar giinü yapılacak 
kupa maçlan 

FUTBOL AJANI.I(HNDAN: 
Fener Stndı: 
Saat 11.30 dn Tak.."im • Rumeilhl· 

&ar: Hakem: Mw:ııf!er, Fikret, Sadık. 
Saat lS.SO da Altmtuğ. HaUo. Ha· 

kem: R t, Ba!ıat!in, BelAmf. 
Saat 115.30 da Gruatasaray - Anado

luhlsar. HnKıını: Nuri, Nihat, MQeyyet 
Şeref Stadı: 

Saat 9.80 d4 Davutpll§a. Ullkapan• 
Hakem: E§:-ef, Yıı...."'11, Zeki. 
~t 11.BO d:ı. SUle~o.n.ıye • Rami: 

Hakem: Hali!~ .hal!t, Sabahattin 
f°'.ıD.t lS.30 d3 I?cy:ığıu - Gaıata. Ha. 

kem: BUlend. lı.Iıuıtafıı, Nejat. 
Saat 15.SO da Be~·kbı§ • H!W. Ha. 

kem: Adnan, Nccdt't, Feridun. 

---0-

Voleybo! Turnuvası 
Bt'yoğln lfalkcvhulttı: 

Her yıl üc;: sınıf Ozcrtne yapılmakta 
olan Halkevt Volf"yl>ol acık tumuvası 
9 uncu kero olaral: bu sene 23.10.941 
Pazar gilnU başlııyr •. cakttr. 

Kaydolmak ıat!yenlerln 19.10.9'1 
Çaıpmba almşn.nı:ı. kıida.r :Beyoğlu 
Halk-evi Spor tubeoameo mUracaa.t et.. 
meleri rlca olunUT. 

mecburiyetinde 1ka1.aıq bir baJ&D talı,. 
llll1 Te yaene mtltenaaip bl.r ~aramak 

• tadir. 25.30 Ura De çatıp.b!llr. ı<Kooo 
bya) remztııe m1lracaa.t. 

• '19 yqmtta tQrkçe, Crammca .. 
dakWo blleıı b1r baya.n lf an.makta. 
dır. <Narin) remzıne müracaat. 

• Orta y&Şlı Ye emniyeW b1r kadm 
bir a1lcn1D ya1mz yemek iJlertnı yap. 
mek ıstemektedlr.Bayan B.V. Beyog. 
lu Tarlab:ı.§1 Macar TUran llOkatl Nu. 
:mara 42. 

• Slncmıı i§lerinden t.DlaJ&D lllr 
zat ehven llcreue bir ıcı aram&ktac!lr. 
Kefaıet vereblllr. .«Rek1Am) ttms'M 

müracaat. 

Aldırına~ ~liın· · Anamı, 1'ar- len seneleri ömrlimüz karşrla • Muallime, yumuşak avucunu da kocaman gcyik1cr, bısonlar bay ucuı. bir Ucretıe tş aramaktadır. 
~~~.; ~e sevdiklerimi mağa kifayet etmezdi, Kruglikov'un :saçlarının tersine (x), yabani atlar dolaşıyordu. <M.T.V.) remzıne mOrac.aat. Aıatıda nnnarlan 7aıaıll ela•· 

ltr:ıııUı ba eu .ö:vle gelmiştim Cevap vermedim. O, harbin ne gezdirerek gö1ümscyor. Bundan mada orman ve qa.yır- • Muhasebede~ 8enedctı tuıa tec. lmyucuıanm.ızm aamJarma selal 
Jtalllıada ınsan seline ve demek o'duğunu çok iyi bilen - Tuhaf adamsın, vallahi! lnrda, va§ihi hayvanlardan daha rübea! olaıı bir mub.aatp'J'uı.baııeıercıe mektuptan ldatth&neml&ft9 (pual'• 

dl.O'ı abaı~· hareket eden bir insandı. Belki de bu sözleri Niçin ne dernek? Akıllı, okumuş korkunç kızıl derili insanlar ya- nya 4lğer ucar1 mOeueaeıerc:te 11 .. lan d&tıD> bel'J'b •llalıtall Qte1e 
~ h~tara §U dakikada meşru bir hakka. bir namusa ve olmak, etrafımızda cereyan eden şıyordu. Onlar biribirini ve '.be- aktad Haftada kadar Vtı1J' ... t 11 

dm .-n ....._ 
~ıı lı ıt~uı hbana. tam bir fazilete saldmldığı zaman kendi- şeyleri anlamak için okuyoruz. ynz insanları ö'd~rüyor, .der!le- ~:kaç .,;t cıe ~~~r,; gtln<NT:;:, malan rit9 olUDur. 
~~ el>ıtnt UZUnyle: ni ve namusunu konL"llik için is- - Ya okumazsak? rini yüzüyorlardı. Işte sı~ _şım• reı:ıWne mUracaal. ..... 1 (F.G.D.} (H.:M.Z. 

19
> <ıut.J CRa. 

ltö;.l. t 1:.arn.anlız, diye- lenilen cinayetleri teşrih eden - O zaman medeni .... •et denilen di nmkauese ediniz, ihangısı da.
1 

• 28 blm} (Hamdi) (F.B.V.> (Badık !7), 
• ' ,. ı. • ,., ' n1 l k zı yaoında, aııkerllkle ..tD.k•~ tıu. (Y O • ('" K 86) (22 Ça ·l"'·) (T"') •er~ .. l\ld hukuk nazariyeleri bu cınayeti şeyden eser kalmaz. ha iyi. Vah~i hayva ar a 1 ..... • ·• ...... • ~ ..... ·A· ~,,""'Ilı ını niı• 1 b" k b • - C e. tunmıyan yeni ve eski yazılan bllen (S" '"U 12) ~ Rel:l1m} (K""ka)ıı} ı~ . ""- -.ın yanız? işleve. n'er için de ırço es a.:n - Medeniyet de ne demek? derililerin dol0 tıtık1a.n, ev v k k"· bt .. n .. s ' ..,. ~ı,:ı- -<.1111-· 1 ..,.. o be '" r genç, Odacılık. laı.pıcıl•"' .,.._ GU Ti t ~6) (N .. , ... ) 
ll(l ~n b --u~a takmış muhafiefeler .arayıp bu uyor, Bu - E ... Bunu sana anlatmak lektriksiz y,ııbani orma.n mı, 'Y • .... ı;.- < ıcr) < care ~ e ....... 
~ 'ti~? Su u delikan•ı nil,(in gün döğüşüyor ı:e insan öldürü • biraz güç,.. En iyisi bunu bir sa geniş sokaklar. tramvaylar, :u~~c~şıı~ramaktadır. (S.A.) remzine <T.Z.T) <T.B.) •(A. Yazıcıoğlu) 

'Q i!Yen acı <:aYina simitini yorsak bunu her halde bir arzu misalle anlataynn, Eğer içiniz. elektrik mi? (lmren K. H) rlngeı 27} <Narin) 
1 lci b lUnca.ğızın ha .. ve kevif olsun dive yapmıyoruz. den biri Nevyorka gitmiş olsay.. (So~.u .?'~.rın) • 16 yaşında mnt, vazıyeuerı doıa. (N.M.} (8. Nesrin) CC.35) (Yeni Ya.. 

ç ' \lra.nın yabancısı · (Devamı car) dı... ( x) Jlörgüçli ,·aban oku::u. yıs!le tahsnını .:>rta 2 de- brrakmak va) .(tş) 
Oc~~~~;;;;;;~~~!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~ 

~.~.litr~JS1JYEN sultan Kutbettine hir kere reye başvuı-uld~. Halbuki 
~ı~ \~~~inr~DA.a]R daha evlcmrncsini •Lavsiye et· Q.ııA,~ ?o f/!Jr.J 'V:.~~r--r:.J ç pedherinizin va~hiyeti kulunu~ 
\~~ltı cr•:ıd~ ~ tıncı a • ti. Hükümd:ır bu tavsiyeye !J(.;J!JIJIJV' (/(/(is (5:.Jl.l'.JT..:S zu . er z~<r.an M &tırladıkça -
~~, su:~tı. .A. Dıyarbakırda riayet ed('rek evlendi. Ara • \:azıp cdıy{lr. Yarın bu devle-
·.~11 111tıdarı t&bek devleti dan iki sene gPÇh~i halde ge· ti kim idare edecek? Öldük. 
\ı~lı~b~ı~, Prens Kut- ne Allah ona çocuk vermedi. Y.tzan: İSKEl.-'ftO F. SEJ•mr:••·""-"'""' ten sonra, yerir.1ze kim geçe· 
ı.,d.-~u11j:1~ tah'..ına o • Kutbettin merakından ne YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi ~k~ ~un.f~r~ fl;:şündükte hen 

dil ılı ha.'d n Jeri iki kere yapacagwır.ı bilmi ... ordu. e sızın b~c.ar muazzep ve 
ı.-· · • e "' t · l ~o Çocuğu olmı. Gençliği bö!le keder vo • 1 • muz arı?. o l!:'iO'"'Um. Bugün 

' . \,'~ .<>ıütlten ıstırap içinde gec.riyordu. aklıma oır çare geldi: Bir 
ırq l(tıtı • ona: Bir gün, sultonın vezırı &İne ilaçlar v.erdi.. sıhhi öğüt· lık, hokkabazlık yapıp pa~a7 küçük erl~-=:k cocuk bulup, 
~ l~tt l'l .ıe,Adın ! Çocuk· Knsım: lerde bulundu: mızı alddar, giUiler... hızı !>~yan S·Jl•an doğurdu diye 

'Jtı. l(!Y'Y b • t ı -çr:ıc rı~er kt: ven:ıiye:ı - Bağdattan, Musuldan, - Bu gece dlenizle yatı • aldattılar~ Gerçekten u ı~ e 1 .n~ etse~· onu hüyütüp ye· 
ı~İ~'°ll~n · I ır değil, bir Tahrandan tnbil,Jer çağıra· nız .. in~allah dokuz ay on hazik birer t:ıbib olsalardı, t~ştırsek ... ve hu s1rı kimseye 
'·~it ~İtıi ~~ j'Jn ki, ü!ke· hm. Onlar bir araya birleşir- gün sonra bir erkek çocuğu - bugün bizi sevindirici lıir ne- faş etme<>:-k. Bunu yapmak • 

ı ll~ii0 ka a \'erdiğin se, elbette bu işe lıir çare bu. nuz dünyaya gelecek! tice elde etmis C1lacaktık. tan haş'im bir ca1eroiz kalma· 
:.ı~. ar ada kalına. turlar. De<li. Tabiblcr birçok ih • Dedi. Tekr~r ür:ıitsizliğe dı, velinımet;m ! 
~ı 'Hi 1\: Dedi. Her iiç .memıekete san ve hediye!erle taltif edi• düştü .. keder ve ıstırab es • Kutbettin, ilk önce bunu 
'~~t:;::rı:ı~l::~tin babası· de adamlar gömlerildi. Meş• lerek memleketlerine gönde. kiden fazla artlı. makul bir \'.edbir olarak te-
~b' h:ı 1 u·l ıraz ıonra bur tabib!er davet edildi. rildiler. Vezir I~asım cir gün efen· lakki etti.: sevindi. Fakat, 

)d ~İt >)arak: Bag"'da~an gelen Ebuham• Aradan doirnz ay, on ay.. disinc Uiyle bir tavsiyede bu. biraz sonra, bııt>a .. mın bir sö-
1.:' ı, ı l' k(;k r ~"\ b· 1 ıii11 >'1l Çocuğum za, en me(hur kıs:r kadınları bir sene ... bir huÇ;uk sene geç· lundu: zünü hatırladı. Kutbettin da· 

I\'. it sa,~:~ ~ilahtan bile doğurtan, ~ccuk yap· ti. Çocuktan hala eser yok· - Allah bunca gayret ve h
1 

a küçük~en. babası ona şöy 
\lj)~ ıstemez • makla tanınmı~ hazik bir ta- tu. mesaimize rağmen efendi - e bir öğüt VPrmitti: 

l'dlt N· bibti. Dig"'er tabilılerle birle• Kutbettin, vezirine: ınize evlat vermiyor. Yapıla· "- Oğul! damarlarında 
• 1hl\'\:.·et h ui T k '-veziri, §erek, lıükiimdrra ve zevce • ·- - Bu herifler de §8.rlatan• cak bir şey ka)madı... er ça• taı ığın kj,n, öz ür M:a • 

nıdır... beTtim kanımdır. 
Sen benim su/f;umdan Jü,... 
yaya geldin. Umarım ki, 
büyüdüğün zaman, yurdu • 
na, milletine l:cnim kadar 
faydalı olursun! zira, ben 
de damarlarımda babamın 
halis kanını taşıyorum .•• 
Soyumuza bvgüne kadar 
bir yabancı k:ını karl§ma • 
mı§, ara·nıza bir ya~.a~~ 
girmemiştir. Sen Je buyu 
düğün zam~.n böyle yap!,, 

Sultan Kutbcttin, babası • 
nm bu sözlerini hatırlayınca, 
'lezirine: 

_ Ben bu söylediğin iti 
yapamam, dedi, babam mc • 
zardan başını kaldırıp da 
bana: "soyumuz~ neden ya· 
bancı kanı karı hrdın? ,, der 
ve beni tel'in edene ne Yt'.Plf 
rım? babama ne cevap vere
bilirim? 



lltanbal Ba\7 
Ull•dea: 

lll!ltaka Depo Amir-

1 - Beıo adet Best • :i'ork §lı.8ilıl ozerın. Pik.Up tipi karuseri bir adet 
d8 eeaarA kamyoneti yaptmlacaktır. 

ı - KaU teminatı olan 1020 lirayı !Bakırköy malmUdUrlUğUne yat.Irılaw 
r&k ıı.ıo.S>U aalı gUnU saat 14 te Yeşilköy hava mıntalra depo tlmirliği sıı .. 
tmalma komiayonunda bulunmaları. 

3 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenler:n hcrgUn saat 9 dar: 
lf ye kadar Ye§ltköy havıı mıntakıı depo Amirliğine .ınt>rac&atınrı. •sOS3) 

.................................. 

1 ~zfv c:iy~ u~m~ M~k~d~ A 1 
Toz ve komprime KtNlN gelmİ§tİr. 

lat..an•ıul I.O::ızılu·ı Cemiyeti deposunda "19.tılmakta oldu#tJ ilAn olunur. 1 

UY • HE E W' 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

har1ei asker. kıtaatı uanıarı ,_ -
TÜRK BAYANLARI 

BiÇKi - DiKİŞ 
TERAKKİ • YVBDU 

Afağlda. yaı:ııı 11~evaddrn pazarlıkla eksiltmeicri hiz..'ihrwda yazılı gün ve saatlerde F.:rzurı.ımdı.ı. aske:r1 satına). 
• ma koınl.ayonund,ı. yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kl)misyona gelmeleri. (1217.1)997) Biçki ve diki§ hiç bilmiycnlere 

9, bilenlere 6 ve dikişi bilip ma
kasdar olmak istiyenlere 3 ayda 
bütün incelik ve teferruatile esas
lı surette öğretir. Tasdikli diplo . 
ma verir. Talebe kaydına ba.şl&n. 
mıştir. Cumartesi ve pa.za.rda.n 
maada saat 9 - 12 ve 14 • 17 ye 
kadar her gün müracaat olunur. 
Beyoğlu Altmbakkal Babil cadd~ 
si No. 63 

cmst .Miktarı Tutan Teminatı .thıııe gtin ve sHti 

K9çc belleme, adet 

Bot ~uval 
Bulgur ton 

8000 
.')()00 

?36 

lira 
21.000 
10.000 
51.820 

~IF- * 

lira 
3150 
1500 
4Hl 

l8.ıo.9n ıo 

10 " " 10.30 
17 .. .. 14 

Afatıda yazılı mevaddm kapnlı zarfla eksiltmeler! nlzalarmda yazıJı gün, .saat ve mahallerdeki vkm !tabnal. 
ma koı:ni.Syonlarında ysp:ıacaktır. Taliplerin kıınun! veslkala:-ile teklif mektuplarını ihale ıaatıerind~r. bir saat e~·e 
alt olduğu komisyona \'ermeleri. (1123..85(5) 

CIJı.81 Mikto.rı Tutan Teminatı 

Ura 

Sıttr e7 
Sığır e1 
Odım 

Odun 
Plrl.ııç 

Bulgur 
Sam.an 

kilo Ura 
45.ooo ıa.l500 

102.000 30.600 
68i.OOO 8.550 

M0.000 5.100 
91.000 {15.600 

ll0.000 27.~ 
637.000 115.92:5 

2(125 
4590 

1282.50 

765 
3(13 ) 

2063 ) 
1175 

Linyit maden kömUr11 ton 
Sığır eU. 

2000 17.000 
6Ş.OOO ıa.200 

2550 
1218.75 
2~2 

t250 
Koyu:ı eti 
Saman 

136.000 ~.360 

LM0.000 60.000 

:,.~ 

Apğıd& )'udı menddrn pazarlıkla ekBUtmeleri 11.10.9'1 cuma günU 
.-at 11 de çan•Jrkalcde yalıboyundakl ruıkerl satmalma komisyonunda yapı. 
laakbr. Taliplerin belli vakitte komiByonıı. gelmeltri. (1215.8995) 

an.! :Mikta.n Tutan 'l.'eminatı 

Xllo lira Ura 
20.000 ~ 7150 

250 21715 827 

• *** A§a#Td& yazılr mcvaddın pazarlıkla ek.8Dtmer. 16.10.9'1 perııcmbc günU 
-.at 10 da Kay&erlde askeri satınnlm& komiayonunda yapılacaktır. Hepsi • 
n1n tahmJn bedeli 16.905 lira kaU teminat!~ lira 75 ıruru~tur. -(1213..89931 
aut )ı{lktan Ctmr1 Kiktarı 

• :-;. kilo çift 

2fiOO Yemci kalıbı N. 40 50 
1000 • .. .. 41150 
380 • • .. 42 70 

!SO • ,. .. '3 70 

~ • • • • (.f,35 
• ,. 4.15 25 • 

~· 4· 

Jte§\t ~deli 15.208 Ura ~9 kUl"Uf olan Ankara dnrmda blr inşaat i~ı 
kapalı zarfla Clüsiltmeyc konmt11tur. İhalDf!l 1'.10.9'1 caır gt'.nQ !la&t 16 dıı 
.ADkarada ıuı.v. Hava satmaıma komisyonunda yapııacaktır. llk temlnat.J 
U40 lln 65 kunıştlır. K8§if evrakı '17 kurup. koaı.ı.yonda.ı) slmır. Tallpıer!n 
kamDd naikalarile tekli! mektuplanm ihale saattn~n bir s:ıat evvel ko. 
ım.,ona nrmelert. (1103..8438) 

~·· Apfıda yazılı mcvaddın kapalı zarfla ekBlltmeleri 20.10.941 gtlnU hiza! • 
rmd& yazııı s:ı.aUerde tzmıtte lataııyon otelinde aakeı1 s.ıtmalm:L komisyonun 
ıia yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklit mektuplanm ihale saat 
lennden blr aaat evvel komisyona vermeleri. Ev3af ve prtnameıert Anko rıı, 

İstanbul Lv. 1.mlrllklert Atınalma komisyonlarında S"örüıtır. '1181.SSfi) 
Cinsi lktan tutan temtnab ihaıe 

Balyell kuru ot. 
Balyell aman. 

toa Kr. ti !a 88.11 ti 
460 7.S 215'!1 ~ 16 
300 8.6 1"62.60 15.30 

Ke§lt bedell 37,721 lira 80 kurtı§ olan Etimesutta yapı!Acak yol inşaatı 
kapalı u.rfl& ckalltmeye konmuıtur. İbaleııl l3.10.9U pazaıtu! günQ saat 
16 da .Ankarada M.M. V. Hava satmalma komiııyonunda yapıl~ktır. nk t c. 

miııatı 2829 lira 15 kuruııtur. Keııtı evrakı 198 kunı,a komJı.;;cndan alır.ır 
T&Uplerl.n kanunI veslkalarile tekli! mektuplannı ihale aaaLinilen bir s:ın ~ 
eTftl Jcomlıryona vermeleri. ( 1107-8«2) 

'f. .y. * 

İhale gün, saat n mahalli .• 

15.10.IJH 16 MUA.ıı 

15 "' .. 
15 .... 
15 . .. 
10 .. • 
14 .. . 

16 MJ.lAa 
16 MilAa 

16 WJA.. 

15 Sarıkamıı 
ll Erzurum 

Erzurun 
Karaktı. 

Cizre 

13 "' .. 11 
10 .. • 16 
115 • • 10 ·-
lf .. .. ll5 Ankura. Lv. lmirUği 

Acele Sablık 
Ta, baskı maklneııi 68X95 (Jilllen) 

Etiket, ban.J, çek defteri, ve emaJJ 
eeylcr. Ayriyeten k'!ten mendil, ııaat· 
te tek olarak 500 çl.tt C1!arak. 1000 a
det basar. i'ün, tpek, pam:ık. keten 
Uzıer:lnc bUt)oum t.ackılar yapar. 

Tn.lıport maklnesi 68Xl00 (Er&M
mus Sutter) 22 atak ve bUyUk taş. 

MUraca.at: Topha.ne LQJeCiler cac:ı. 

No. 21. Bay Sadık Hakverdl. 

Yapı ve imar IŞlerı llbı 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan!§: Ankara Bölge Sanat Okulu ~viye atölyeleri. 
Din ikmallle d.ördQncil atölye blnaaı ln§aatıda. 
Ke§U bedeli: 87167.06 liradır. 

2 - Eksiltme 16.10.9(1 perşembe gilitlt •t 15 te Nafia vekt.leti yapı ve 
imar !Jleri eksiltme komisyonu 'o<1&.sm3a kap!ilı zarf uır.ılile yapılacıık. 
tır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna müteferri evrak ((36) dort yüz otuz altı ku. 
r1l§ bedel mukabUinde yapı ve im&r ljlert re.l8liğinden ıı~l)Ulr. 

.ı - EkaUtme ye girebilmek için isteklilerin usuıu dal.resinde (5608.35) 
fbe§bin altı yüz sekiz lira otın be§ kwı.ı§luk muvakkat teminat verm~ 
le.rt ve Nafta VekAleUnden bu iş için alınmı., ebl1yet veaikaaı ibraz et
meleri 14.%ımdır. 

İ§bu vesikayı almak içln iateklileıin eksilbne tarihinden '(tatil gUnlerl 
hariç) en az üç gün evvel btr iaUda ile Nafla Vekô.Jettıe mUracaat et. 
meler! ve dllekçelerinc en az bir kalemde bu i§e bnzer (60.000} liralık 
bir lf yaptıklarm& dair i§i yaptıran idarelerden. almmış vellika raptet.. 
melerl IAzmıdır. 

- lıitekllıcr tcl:Ut Dııektupl&.nnı fh&Ie gtınQ olan 18.10.Ht perpmbe gQnU 
a&t l'-de..k&dar ekalltme komilyonu reitligine ll'.ı'1cbwı mukabillnde 
•ermeleri lAznndır. 

Postada olacak. geclkmeler ka.bul edilmez. (616l5.8694) 

' t?ni Neşriyat : 

• \RA.lNOl - Zong;ıldakta çıkan bu 

glizeı kllitUr mecmua.snun 7 inci aayı 

sı geldi. Zengin münd<'rec&t: TQrkçü· 

IUk ve ideal (htendlyar BanıönU>. !. 
• 
randa TQrkler (Zeki YUksel), Saçlar-

;;ıı !Una (ll'lkret Mt:.mln), Harp ve 

kUltlir (Tevfik AyyıJdrz), Eski bir tel· 

patçmm batıraıan ·(lbrahlm Altın. 

t~ş>, TürkçWUğe dalr (HUseyin Na· 
0

ıp.lit Orkun), Fau.tttn Mübarekpd 

(Behçet Alan), HJMye (İlhaml Ay· 

anı;), oilrler '(R1tat BOke, Bedri No-

.,, Salih A..'l!l, Rız& Yolav). 

l81'ANBUL J:SUJW.lt.Est 

il ŞERİR 
1'İl:'ATROSU 

ı rEPEBAŞI 
D~t IUSML~DA 
Akşam 20,30 da 

HAMLET (5 perde) 
---<>--

1.tiklaı coddeıinde 
Komedi kısmında 

Akş&m 20,30 da 

Kibarlık hudalası ( 5 oerde) 

Beyoğlu Halk Sinemc:ı 
BugO.n matine l1 de. gece 8 de: 
l - Lorel Hardl: Zafer DönU~. 

(TUrkçe) 
2 - Pamuk Pttn.~a, Yedi Cüceler . 

İLE -· SABAH, ÖGI.E 
' 

"fer 19IDÜteD IOm'8 • r0nc1e Q'~ ı!efa mun~ 
dişlerhıhi ~. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ~ 
- ıe~ 

l - NUmuneıeri mucibince pazarlıkla (29) kalem kırtasi~-C ~ 
satın almacaktır. ~tll 

2 - Pazarlık 17.10.941 cuma gUnU saat 9.30 da Kal)ala§t.:l ıc ("' 
mUteşekkil alım kom~yonunda yapılacaktır. rUlebillf· 

3 - NUmuneler hergün öğleden sonra balı.si geçen :;ub.'l-ttı ~li J - =---

1 
beniz Levazım sa aıaıa ' b 

komisyon uanıarı --"';#"' ________ -.:ı ______ ....... ._ __ ... ._.,.-.--::ı~,~r 

l - 20 eyllll 9U tarihinde ikinci defa pazarlıkla yapı.ıın eıı en (1~ 
her kllosuna tekli! olnım ( 445) kunıo gali görüldilğllnd dtfi' ~ 
vaketanm 11 eylill 941 cumartesi gUnü saat 11 de Uçllnc!.1 ·"' 
la eksiltmesi yapılacnktır. ııtı ıı' 

2 - tık teminatı ( 4142) lira (50) kuruş olup çartnnınesl btrg ./ 
da ı;örillebı~ır. ..,yof'd' 

3 - lsteklilerln 00111 gUn ve saatte Kasımpaşada buıunaıı }\Cıll 
bulunmalan. (89{8) .... 

llarnıara tJ übarrl K. s:ıtınalma koı:nisyonu:ıd:ın: .~ ç 
CinBi kilosu Tekllf oıunar. ~ 1 

!lynt ~ 
Kösele 5000 427 ' ~ 
San vaketa 3000 44:1 - rf>~'.P rf 
ı - Yukarda cins ve mlktan yazılı iki ka~em kund•J'I',_ ol~ 

16.9.941 gününde yapılan pazarlığında hizalarmdıı yazılı tcJ;lll ?Jlıtl:ı•~; 
lar yUksck g8rUJdUğUnden yeniden pazarlıkla eksiitıue)'8 )<on d& tıtıl' 1f 

2 - Pazarlıkla 11.1.tcşrln 9'1 cumartesi günU sMt J1.30 
8 

tııt ~ 
sane kapumıda.k\ komisyon blnl18md:ı yapıladakt.rr. Bu rnstıcı:n15!.ll olP· 
n ayrı tallrlerc lha.le edilebileceği gibi oartnamclcrl de tıcdC r?' 
misyondan alınabllir. ptııd' ~ 

3 - Pazarlığa l§tirak edecek !.stekUlerln bu &"fbl ~teri yıııııftıı;te 
lr ticaret veslkalannı ve hlzalarında gösterilen teaıınatı;ırU" 
yen gün ve saatte komlııyona mllracaaUarL (8887) 

:(.:(.:,0 

::ttarm:ua OıısUb:ıhrt li. eatm almG konılsyonundııJl' 

Dil d 1 ra i A ı . ııuııdotı' ~ 
1 - Bir çiftine 750 kuruş fiyat tahmin olunan 4000 cfft / 

lıkla eksiltmeye konulmu§tur. Jıll'ıttf 

2 - Pazarlığı 10. blrlncitcıırln 9U cuma günU :ıant 16 te -~ 
kapısında.ki komisyon binı:ısmda yapılacaktır. 

1
50 ır;ır 

3 - NUmuncsı komlayondn mevcut olup fart.name~ de 1fi fi' 
kabilinde komisyondan alınabillr. ~l "e ~ 

4 - !eteklilerin bu &ibl 1.§leri yaptıklarına dair vc:ınlk!eJ' ıı tı'ş 
dan ibaret temlnatlarfle b!rlikte bcUI gün ve sarıtte k.>ml3Y

0 

müracaatları. (8875) 

İstanbul Belediyesi 

ıstanbul dele ıy sinde : .ırll uct' 
50 w-• ..ı~ ',,/' 

Hc:ı:ıp l§lcri mUdUrlilr;ü kadrosunda münhal bulunan •f ç~~.,, F 
15 lira maaıılı memurluklar için 15.10.9U tarihi.ne mU<'.31· ııııtill ..J 
saat iki de yalnız ortamektep mezunları arasında nıtıa~tııI<a p.f7,1 
lacaktır: gnııU 111 

Atıağtda yazılı evıınfı hnlz olanların 13.10.9U pazı~rtCS~ıer• ..-~ 
kıı.dar belediye riyasetine istida ile mUrncaat ederek l!:te~dtı il 
mclcri ve tayin edil~ (;'Un ve saatte belediye mcrker. bifl ~ 
ıunmalart ~ıtzımdır. 

8 
_,,Af 

l - Tlirk olmak, 2 - 18 yıışmı ikmal etmiş o:.ıl·Jnııııı1', ,., 
alilkıun bulunmıımak, ( - 30 j'8~ır.dan yı.ıltarı olnııunRk. ıı<tıs!• S 1/" 

t 'l'' ~eı:ı fO .:.tcnUen vesaik 1 - Hllvlyet cüz:lanı, 2 - Aslcer • odet 
tep diploması, 4 - Do~ruluk krı.:ıdr, 15 - (,5xG eo:ıdındB f (gOO!') 

·uel 
A§atıd& yazılı mevaddm açık ekslltmeleri 2610.9tl gtlnU praaa saat 

lG te. lAhana aaat 16 da, yapılııcaktır. Taliplerin belli \"~kit~ Kırklarellnde 
uker1 aatmalma komisyonuna gelmeleri Evaat ve ~artnamele!1 Ankara, teı. 
tubul Lv, Amirlikleri ve Çorluda ~kert aatınalma koml!'yool&.ıında görUJür. 

Prasa tutan teminatı 

kilo Lr. Kr. Lr.Kr. 
f ürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 4 - O- 1941 v~ 

45(0 476 70 238 35 
9900 1039 50 IS19 75 
3600 878 189 
3240 
5280 
2940 
3510 
32'0 

3600 
4760 
89'0 
7:170 
Llb.ana. 
45(0 
9900 
3600 
3240 
5230 
29·!0 
5310 
3240 
3600 
f75(1 

8940 
2770 

340 20 
M9 15 
808 70 
557 155 
3(0 20 

378 
498 75 
938 70 
290 86 

(76 70 
1039 50 
378 
3{0 20 
349 15 
308 70 
~57 5:5 
340 20 
378 
498 75 
038 70 
290 86 

18.0a Radyo caz orkcstrASı, 18.30 
Jıluhteıil ıılnkamlardan ııarkılıır, 19.00 
Koıu11ına (Dertle§!lle saati), 19.15 

170 10 
274 '51 

lM 35 
278 77 
170 10 

189 
2•9 7' 
{69 70 
143 42 

238 35 
519 75 
189 
110 10 
27' 57 
1!>4 35 
278 77 
170 10 
189 
249 74 
469 70 
H5 42 11191.~) 

1 
Konu§ma ı .Şiir saati), 21.t5 Senfoni 
orkestrası. 22.ao A ia:ıs, 22.45 Dans 

1 mllzlğl. 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

Radyo caa orkeatra..;ı, 19.30 Ajans, 
ıt.4ıJ T\ırttan SC8ler, 20.15 Radyo ga· ' 

t~ llt ve RUH BASTALIKLA.H• 
A.nkara Caddesi No, 11 

ınaayene aatlcri: 15 ten ltnııı.rcı zctcal, 20.~ Fa.e:ı ~u. 21.00 Ziraat ı 

T: ıı:ro ~ · Jll'OCTBmı 2ao •••••••••••••ıii 

AKT1F. 

72.604.023 

• • • • t3&D.lı:not • 
Of&kldr • 

• 
• • 

• 
• . - ·~ 

• 
~leJd tluıwmter : 

A.ltm: S&ıı K.Doınm 10.317,659 
Alblaa tah.tli ltabO •rbut * 
rl&l• . • 
Diler dOri.rler n Dorçıu I01ı1.ı:ıs 

t>&ldyeler:I • • • 

BadDe Tala.nltrt ı 
Derubt. ed1leD nrakı o&kd.17t 
lt&rfılıtı . 
Kanunuıa e • 8 maddelerilM te\'ft· 
Dil B ..... t taratmd&lı ftld 
l'ediyat • • • 

... ecl&, ceJldam • .. • • 
4 .....- •• ,. 

ııcaı1 Sened&t • 
CabAm n t.aıınllt eft.zdaaJ ı 
"lenıhte edUen nrakl nakdi· 

yeııbı ıu~rı .alsam "' 
ıa.ı:ır.llt ltibar1 lnymeUt . 
ı>erbed b.lııaım " Tahvil&\ t 

Annııı~ , ı 

Altm n döm llzerinı uan.e • 
rahTillt tızer:lne aum • . . 
Ruineye kısa nd anm , 
Aa.zlneyt IR'i-0 No. kanuna röre 
a;ı]an &Jtm ka~ an.m. 

Hl1!aedarlar • 

atuhtelU • • • 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

102.12(.217,77 
6. 780.2(5,-

1507.772,30 

371.338,14 

14.1512.612,81 -.-
• 7 .1159.365,67 

158.7'8.563,-

21.76'.26G,-

279.827.947,39 

45.383.661,93 
8.311.((3,46 

4.999,33 
~.772.641,78 

-.-
167.500.000,-

Yt!ktlrı 

109.U2.235,07 

371.338,H 

61.671.978,48 

136.984.297,-

21'9.827JH7,39 

53.695.105,39 

173.277.&U,11 
{.500.000,-

11.599.298,40 

831.339.840.9S 

ı Temmuz 1938 tarihln12en itibaren. 

P I S 1 F 
&-rmave 
lhttyıu ak~ ı 

AdJ u tukaıAae , 
Bu.sual • 

• 
• • 

fdevttldf'lc1 nanknntlar 1 

O.rubu eduetı nralt.ı oakdtyt 
Kanunun e • 1 ınc.ı maddcl~rtn• 

teTflluu> Hastnt t&.ra!mdu •a.ld 
ltd1yat . 
Derubt• tdllt• •YT&lD G&kd1yı 
oe. kiyuı 
Kar'1-lıfı taıname11 &Jtm olart.lı 

•l&Yeteo tedaYUl• :ruedUea 
H.eeakoot mukabili U&nten ted.L 
Yt.Ud. • 
Ha.z.tneyı yap··~., a l•"?! ırarşılıklt 

&.anı mukabili !IXl2 No.b kanun 
ınuc1blnoe 

cedllt-n • 

Ul:\'UUAT ı 

"''·'• •.ıra. : 
Altın : Sa.t1 Klloeram 

• 

ST7,150 

!%0 No. kanıma c-Onı R&%lııeye 

açııa.n aY&n.1 mukablU tHd! ohr 

7.822.019.l!° 
6 000.000. -

159. 7{8.563. 

21 .764.266 

11.000.000. 

250.0()0.000.-

04.00000~ 

72.937.563.•
0 

1.233.782.0· 

na.n altınlar: 
SM Kll<>ırram 

llivla Ta::hbti4aC. ; 
ı;.;.ı>ıı ,930 ___ 1s_. ı_2_•_.1_61_.:-_or 

A.Juna tahTIJI k&bU dOT!zler • • 
Dtıer ~Yizle.r H alaca.kJJ Kll• 
rını bak.Jyel.rt • , • • , 
Aıluhteltt • • • • • • - • , 

-·-
27.81469~ 

lskonto haddi % 4 Altın llzcrlnc nvans ~iı " 

t~·"' 


