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İDAREYERİ: ANKARA CADDl;5l VAKiT l'URDU: lST.ANBUL 

'Teni Velllllerlm z KERC 

Ali ıına Artunkaı 

Ankara, 12 (A.A.) - Refah vn· 
puru h!dlscsindcn dolayı, vekll.lct 
lerlnc mensup yUkseJı: rlltbcdc su_ 
bay ve ~murıannm aWtalı görUl
mea! ve tahkikata başlanması mü· 
nn.sebctlylc Mlııt :Mlldo.faa vekili E r 
zıncan Mebusu Saffet Ankan ve 
MilnakalM Vckm Sinop Mebusu 
Cevdet Kerim 1ncedsyı, tahkikatın 
seı~metlc devamını teml.n maksndly _ 

Bekir 
lıô.kim!er 

Cok cocuklu hakimlere 
- ~yardım için 

KAnunaevveı 
maa,ıarıadan 

bir mtktar para 
kesilecek 

Ankara ıı (Telefonla.) - Çok 
çocuklu Mkfmterc yardım edilmek u.. 
zere evli ol.mıyan hlktmlerin kA.nunu 
evvel aylıklarından bir miktar para 
kesilmesi' adliye vekAletince karar aı. 
tına aımmııtır. 

Babeşf ıtanda 

Gondar düştü 

Alman ve Rumen 
kuvvetleri tarafın
dan işgal edildi 

Tul ada 
vazige çok 

VU ... llm 
~ 

Lenlntrratl cephe· 
1 sla~lar 

Kuvvetli buz tabakasile 
örtüldüğünden muharebeler 

yeniden !iddetlendi 

Budıapeşte, ıs (A.A.) - oıı: 

Yarı resmı ımnhfillcrden bildirildi • 
ğl.nc göre Alman ve Rumen kıtaları 1 
Kerç boğazında ilerliyerek Kcrç şeb 
rini l;.ıgal etml§lerdlr. 

Londra, JS (A.A.) - (B.B.C.) 
Leningrad oephesindo yollar _kuv • 

~tll bl.r buz tabakasile örtWdU • 
ğündcn şiddetli muharebeler ba§la 

1'' ahr1 Eııgiu mı§tır. 
\'Şf, 1B (A.A.) - Ofi: 

le lsUfalnrmın kabuUlnU Başvekfl- J Kırımda Alman ve Rumen kuvvet. 
den :rica etmişlerdir. Her iki istif.a. 

1 
lc.rl Kerç boğazına. vasıl olmU§lardır. 

kabul edilerek Milli Müda!ao. VeltCI.· Bu ileri hareketi ile Almanlar Kafkas 
lctine Manisa. Mebusu Emekli Kar· yanın· şhnnlindeki Taman yarrmad& -
general Ali Rıza. Artunkaı ve MO_ smm kllr§lsmdA bulunuyorlar. 
nnkııUı.t VckAletine Samsun ı.rebusu Moslrova. civnrmda muharebe şidde_ 
Emekli Amlrnl Fahri Engln'ln ta- tini. ka.ybctmed~n devam ediyor. Al 
yinleri Yüksek Tasvibe 1kt1rıın cyle· ı man tayyareleri bütlln ccp~c bUyUk 
mi~tlr. faa.111'et g&kriyorlar. Moskova cep. 

(Devamı 4 Uncöde) 

Ekmek vesikası 
şayialar~ asılsızdır 

Yalnız Anlıarada lırıacılara şeblrlllerln 
lbUyacı n~sbet nde an verllmeıt için 

Her evin daimi sakinlerini teshil 
maksadile cetveller dağıhldı 

cetvellere yazılmıyacaktır. Bu ted. 
bir, fIImCJlara şehirlilerin ihtiyacı 
nisbeti:rıde un verilmesini temin ve 
unu baş'ka yenle Barfetmclerini 
önlemek maksadile almma.ktadır. 

Anka.radan verilen mallımata 
göre, ekmeğin vesikaya tiı.bi tutul
ması yolunda bir karar alındığı şiı
~·i olm~~ da alükada.rlar bu şay1a 
lan teyit etmemiştir. Mnamıüıh, 
vatandaşın ekmek ihtiyacının em
niyetle temin ve tevzii için lilzum 
görüldüğü anda böyle bir tedbirin 
ittihaz edileceği t.a.biidir. Ankn.rn -
da her evin daimi s:ılltinlerini tes -
bit içlıı ia.5e müdilrlUğü ta.rafından 
evlere cetveller d.o..ğrtlhnıştır. Bu 
cetvellere 6 yaşma kadar ~uk -
larla yaşları 6 ili ı O n.rasmda o-

Londra, ıs (A.A.) - Son dak1kada. lanlar ve 15 yaşmda.n yulfa.n bulu· 
haber alındtğm& göre Habeşi8tanda rınnlar sorulm.Bkto.dır. Cetveller 24 
bulunan ttaıyanlarm Gonda.r mt.ıstaıı.. sa.at j~de doldm-ulmuş buluna.cak
ıoom mevkii dört saat sUren çok anu ttr 
dane çarpışmalardan sonra za.pted:il ' Askerlik, tahsil ve emsali sebep 
mi§tir. lerle başka yerleroe bulıınanlar bu 

Diğer tıı:rn.ftan diln Ankarada.n 
bir gazeteye verilen bir haberde 
ekmeğin :mndmanmm yüzde 95 e 
çıkanla.cağı, bu suretle ekmekteki 
kepek niısbetinln arta.cağı bildirll • 
mişti. Bu miktar. halen tatıbik edil 
nıekte olan halita.dan ibarettir. 
Ekmeğin randman derecesi bir 
müddetten.beri ~n yfuxle 9:> c 
çlka.rtldığmda.n daha fazla kepek 
ilavesi mevzubahs değildir. 

Erzincan
da yeni 
zelzele istikal Caddesinde 

Büyük bir kürkçü 
mağazasi soyuldu 
Pollı noktasına 20 metre me,3fedekl 

dtikkAnın vitrin camı kesilerek 
1460 lira kıymetinde bir 

• 
astragan manto çalındı 

(Yamı 4 iııcllde) 

Meçbal ve cıratkAr hırsız aranıyor , 
cisinin biraz ilcrsinde!ki Jozcf Bi- '\'l~ana ünirnrsltesi mlabcsinden biri. 
ııer aıdmda bir.isinin Doğan TilkL ııln a)'l&rtS sa aJtm<J. upkmla ballk 

Persembe 
L!_! _ _! 
~in~ 

-
Yazı işleri Tel. 23872 li'iyo.tı 5 KURUŞ 

I..enlngradııı rnlidafnMma. lstlnı.k eden yangın ıgözetlemo ('ldblndo ı;~ılışan 
· bir ımrı lmca vaztre tıe.şmda 

HiTLER 
Moskovava karşı 
taarruzu bizzat 

'idare edecek 
--<>-

Bu sure\le Moskova müdafi. 
leri arasında bulunan Sta .. 

linle Hitler karşı karşıya 
geliyor 

Londra, ıs (A.A.) - MUnl.hte söy. 
ıedlği nutuktan sonra, Hltıertn · Rus 
ormanlannda blr mevkide bulunan 
umum! karargG.hına döndüğü söylen 
mektedir. Bazı raporlardan anlaşıldı 
tına göre, Filhrer, Moskovaya knrşı 
yapılacak olan bundan sonraki taar. 
nuru, btzzat idnre edecektir. Şimdilik 
muharebeler cephenin bUtUn boyunca 
devam etmekte· vo Almanlar taratrn
dan netice alınamamaktadır. 

ı.enıngrad kesiminde Almanlar, Tik 
Y1J\1n almdığını ve Lenl.ngrad Volog-. 

(Devamı 4 üncüde) 

Vaşington siyasi 
mahfıllerine göre 

Amerftka 
• • 
ıç n 

·Kat'i saat 
yakında 
çalacak 

-<>--

Attanfikte 
vaziljet alındı 

----o---
Amerikan mtldaba. 

lesi yalnız b r 
işaret be!rJlyor ı 

(Yazısı 4 ünclide) 
rr w~ 

SARAY·LILAR ARASINDA 
Abdülhamit Saray•nın Baspotin 

Şeyh E bülhüda ile 
, Meşhur dolanaırıcı MAHMUT SAiM'in 

Karşılı1'1ı kahraman oldaldarı 
girıımemlş bir macera serisi 

Mahmut Saim'in gazetemiz icin yazdığı bu hatırala
rında iki şeytanet timsalinin müthiş bir mücadelesini, 
sarayda dönen entrikala"tı ve ıultanların gizli kalmıs 
ask ve ihtiras maceralarını okuyacaksınız. 

YENİ TEFRİKAMIZDAN BİR PARÇA: 
"Ay~ sultanın sarayındıL bir llnnda.ıı vardı. On scl~lT. yn. mıl:ı ~-a. 

ı;dlrtlınlş ... Safiye sultana. benıİ)f'n bu fit.eşin ,,e ~zcl Ç.erkcs kızllo ÇOk. 

1 tan mcrclme~i fırına v~rml tlk. ~am.ylil\ hart'!m b3hocslndo top ve lcüçlnt 
• bir ıbJıımur ıığncı vnrdı. ntr gCC<', iılıçıba§nnn Ü7.erlnde namaz Jnldığı tnıı.. 

• tayı mutfaktan n'ı1rm1ı;, ıhlnınur ni;"ıwma ı;tluımuş, Uç çatal arusn:ı. yerleş. 
Urerek dallnr ar smda Culrtıı. blr ı,a.n~pc tıusulc gr.tımılşthn. Yeşil ynıı
rülann örttü!tli bu kunnpod.-, ıhlnmur c;lı;:eklert arasmdıı Handanla eevie-
lllf'k ne bulunma'T. bir .,.,yJ, otuyordu bll!ICll!z. •• ,, 

Dlin gece İstiklal ca.ddcSııde 
büyük bir kütkçü dükkfLm, vitrin 
camı elmasJıa. :keetlmek suretile so
yulm.uş, 1400 lira. kıymetinde as-
1ra.gan bir manto t'almmıştrr. 

adlı kürk mağammdır. avlamak lçlın geçlrdlfi heyecanlı ına.- 1 
Dükk8.n müstabdemjrıi bu sabah <'MaJar beelncl •Jfammla devam e.. 

snat 9 da m.ağa~ya. gc:Jdikleri za- ı ~Tor. Resimde bu gcncl su nlf1:'.1~~ bfr 
man sol taraftnlki 'Vltr.in camınırı i;;upck bahfm.•...11pkınlark~n ~onlyor. 1 

1U EMSALSiZ ve HEYECANLI MACERA ESER 

CLJmartesi günü 
" HABER ,, sütunlarında 

Soyulan mağaza, Tünelden Ta:k-
4İllte ~ ~ IPP.on ~ ~··et.~- ~ '------------------------· 
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H A B E R .... Aksam ı><>etall ..._ 

u yak, e f ine bak! 
Bugün hru'bin lkJet merkezi 1 Bu n.ziyet kaJ'Şlsmda u.ramrzdı!. 

Ru y:ı.ıh topln.nmıc; bulunuyor. Ar. bazılnn mUtelD!ldlyen birlblri.na 
tık n ... Glritt.c, ne '.i.cb:ukto, ne Yu. soruyor: 
nan'sta.nJ.l ve b:ı~:ıı h:ırp c~~le- -Aca.ha ne olıı.cakf Basya ma~ 
rln ._ bo u-;ma \ar. Alıı:nn hı.)-')'8. • lfıp olUJ'Sn \'lll'J bitecek mif Dlin. 
rcl ri artı'. Londmy:ı. ~f& ılı hU. )'B sulha kavu~cal• mı~ Siz ne del'· 
cumbr c ip bomb 1 r atnu.}orlar. siniz! 
n il z u l,f ri ela lm;:oynnm sa. Fikrimize göre, milyonlarca ln 

nayi mer' ezl"'rlne, bzı mUhim ~e snnm ceplıeferde ~15tığJ bu gün. 
biri r~ne :ilimlar )apmı.}orlar. lerde. sulhtan bnh ctmel< 1.-adar a.. 

Simdi, So\·yet cl!crlnde bUy\ik bes, hatta ınUıuısebctslı bir sual 
mnmu-cı • tc<"lcr \'eriliyor, §e olamaz. Hele harp edenlerin ken 
ılrlrr y~ulıyor, ordular mah\ olu· dllerinl benUz yenilıniş saymadık • 
rnr. lan, en )amııc zorluklar, en mu~. 

Mecliste, öhm mebusların 
hatıraları anıldı 

kül 5artlar lçlnde pençele~n ve bo. 
'"ll<ıanlarm bir çılcmaz i~lnde oldııl. 
lan yine innnmadıklan bir zaman 
da, sulh Mni bahis mevzun etmek 

Bilyük Millet Meclisi dün toplaı:. coı. tohııf bir Jınrekct olur. 
l"ukankl sorguyı:., bazı ~yler 

~r.toplant.Ida Deiıizli mebusu ckliycnlcr, .bizim vaziyetim~ etrn
Necip All 1Cilc;:Uka, 1c;:el mebusu Gl. f~~~· an bır ~ylcr gevel.yenler 
Gemal Mersinli, tstnnbul mebusu I go 1 ilyer. • 
doktor Hn.kkt Şinas . Erel,. Tokat ll.ıır~l? bid!lyetindenben, hUklı 
mebusu general Srtkı Ükenin öl - metı::.:...ı., tu!tuğu yol ~lümdur. 
düklerini bild ren başve!uilet tez· Sulhu \'lll(..d, snlhn htirmet et 

1 keresi ok1marn.k hatıralar nı an- meli. F ~t hukukum~, .~ere~. 
ınn.k ic;:in l:!r dakı:ka ny&kta sükfıt ze tec:ıvtizc kıılli.,-ıldıı,-ı gun sllfilın 
edilmiş ve bıw üyelere izin veril- sarılırı.ak. •• 
mesi" luıltkındaki r.ya.set tezkeresi Böyle sarih \'e kati vn.zlyeı knr-
tnsvip edilm'1'tlr. Meclis pazarteri ısında, h!llil vazlyctJmiz hakkında 
glinU toplı:.nmak Uzere dnğılm·ştır. birtakım sunller ormnsa lmlkr5 • 

mak mlinn.sebctsiz1iğin dik f\tası 

~aşJHa!afe!ec 
·----------------------.-~ -
Yakıt 

Amm Us, RuzvelUn Meta llAnı h!lrp 
etmiş gibi konu~tuğunu söz.ıerinl!ı kı.. 
saca manasının "Amerika İngiltere 
nın yan nJı. mlhvı>r ordularına kaı'§ı 

harp etm e mecburdur. 1917 de niçin 
.Avrupa harbine kart§mtktıl:, bugtln 
de aynı sebeblerden dolayı harp et 
mek borcumuzdur., dıııı baıskn b:.r şey 
olmad ğmı anlatarak şunl3n yazıvor: 
Amcrllmyı l!H 7 h:ırtine sokan 

mütc\'('ffn \'il on bu~n mezarm· 
da. canl:ı.mp dn ycnlılen dünyayıı 

~clmi:ı \'c Amcr?Im m'lletlne ltn.p 
ctmlcı ol.,:1}<1 anr:ı'k bu tar:".ıla ko
nu url: • Anl ılıyor W n~ hatta 

\el ili • .. rirt l:ız•I orduyu tanuı
mlle lurmal< lmrnn il" ilfın ettifj 
tanrnızun ı "D z nc•"c::'cnmemlş 
olm:ısı ve lrn::n ordal:lrmm l\hc:
ko-ı:ıı ·nun ~~ l ı-ıln !mrsıl:-şmış bu
lunm:ı•n Am .. rf';.n ,..fl::n ınmu::ıiye-

j ilz--:'ine b'"vtfü bir t~ ir yapmıo.;· 
hr. flı" iç1n1(' hnzırl k ynnar:ılr 
Ural b l~""st-~e AlI!: n\"ııv:ı karı;• 
yeni bir ınratmn cen'•cs" lmrmnk
tıı. mm rr I et l' i+l-.rlıti arlır

mı tır. PlJ n cep'ı!! in:ll' Llby:ı.ya 
ltar ı t ....... ,.7., in h'.!!l"Ttlzn ı:cc;e

QC!.I i 1 .,, "' ınd:ı.ld hnb •lcr ta
h:ıhl. it c•l-.rse hnrp \ n .. J.,elinde 
yeni in"r ! '?flnr be!;1eneb~llr. 

Yeni S!ıb·'lh 
Hll""Yln C:ıb.it Yal.cm "Zor sene 

adlı ya.:;• m:ia, anl~bly ttar tn'!l~ 
de\let ndnm"arının 19U scnu1nln ı .... 
glltere l n kr tik bil" S<'ne olacağını 

ltıraf etti tlertnı anlatarak diyor ki: 
"Z<>r scne,,oııln tm tfo :rtlk h!\dl!ICSI 

&llp!ı iz ki .\iman - ı:u harbi ol • 
muştur. tn'!lltere ltln b:.ın :bo d:ıba 

parla'' bir t lh C-'lerl tA!!l vvu r Pclll&. 
:mczdl. GOj n'tı lı:ıftıı lç!n:%e lte. 
cck ita h:ır ln'n yirmi ~"fU.l:uı!.>~ri 

devn..-n etm"::ıl ve nus mulmı:omctlnlır 
MIA koc:l Alu:ı:ın ordus:ınn gayeye 

dır. Hwınıafih, bunlar, 'Orgt•lanna 
mnhakknk bir cevap almak İ!>ilyor. 
!arsa. onln.m \'erilecek cevap şu • 
dUJ': 

- Seni, send"n dalın iyi dil§ü -
nenler iş b:ı~d:ıdır. Sen ra.Iıatnıa 
bak. i5inle, gUcUnlc meşgul ol. kn. 
zaıınuığn çalış, çubutunu yıık, key
fine lmk. SinlrJcrlnl sağlam tat. 
Ne.,cli, keyifli ol. Ne siI'Jrlcn, ne 
de üzül! D.::,le~c tlarşı yııpr.ıa<;n · 
mecbur olclu&'lln borcunu dil,;1,;ntle 
sadakatle ve bUyll.k bir titizlikle 
ve hatta fednUırlıld:ı yerine ~ctir: 

Yalnız unutma ki, bugün her 
gilnlcünıl'!ll tl:ılı:ı fıula çalısmağıı 
mc(!bnıııun. Esasen Milli Şcflıhlz 
de, geçenld nutnldc.rmcla bunu ta\'· 
siye etmedi mt? Çok caiz~ demedi 
ml? işte O':nnn dedll"..Jni y::ıp! . 

E kıden her v:ıta.nrl&fim n.uhte -
lif yaşayıs tııru \'ardı. Bu l'Ilşn.•ış 
lm7.:mı;:lnnmızn göre he'>nnlıyor, 
bütçcm1zo göre tnnzim ediyo.:lmt, 
Har vurup hnrm:ın s:wumnbrmm: 
da vanlı. 

ll:ılbuld bngUn o ,·n:ıiyet:tc dei:~ 
liz. Harp bUtr,~lerim!d s:ırs •, bü • 
tün he !lplanmızı altiist etti. Cu 
Dlln için yccl bir )':ı.o;::ma ~ı;tcmJ 
takip c1nıe[;'e, yeni bir \1Vj!!r.1U 

ssrtl~n Jınzırlırn::ı w~ \ e bllh:! '" 
her znmu:ı' lıı~ ... .., daba fı:ı.zla ~b 
maı;n mecburuz. 

I tllıllil< ma.ddeleıi fiyatları art • 
mıştn-, bclhi de dnhn artnrolıt•r. 
Bu vııtiyet lmr<;ısmıln • ynlmrdıı 
da dediğim gibi yo..cınyısımıza yeni 
bir tlUzcn, .reni tir v~!ıe 'enncli 
~iz. 

Büylll• mcs~lelerc gelin~. tel• _ 
nır edivonmı, bunnn ctr!lfmda dlı. 
§Ünmeğe. öte! ine h:?rlMne u Her 
sormıyn lilzu:!! yolıtur. Onun len'> 
lıınm. htz, mrt r.ıiz el UnmUştnr. 
Ve WıJrın dil6tinmektcd!r. 

Scn'n ynpacn ·~ şey mill_tl i 
dare cd~n'!rin özbrlni d'nl .. m~lc 
lfodilmdt:dnn lırıı;m::ıl< \"e nihııyet 
t-01' r:e.l•şmaı;. yoroll'lıı.dan çnl·ş • 
mnk, \"e so'lra çubn!;rn yakıp keyf1. 
n!l b:tlroıalrtır ! 

Safa ve ncf!Ve ver her vnrdığm 
beznı-i lj8 rii. bııstı. ' 

Ll\Eont 

Mekteplerin 
spor şenliği 
~ 

C mar e ı il ntt 
e~er stad ada 
yrpılacak 

t&tanbul nuıarlt mUdUrlUğU, yeni 
ders nesen1n spor tnaUyetlnln, spor \ 
§Cnllği ile ııı;ıımıı..sı içln programı ha
zırlamıştır. İstanbul ortamektcp ve ıı. 
selerlnln bu spor §eDllği önUmUzdeki 
cunıartesl gllDU Fencrbah~ stadındn 
yapılacaktır. 

O gUn Fenerb'lhçc atndına bütün or
tamektcp ve Usclcıiııln izcileri 'o spor 
talumları spor klyafellerile gelecektir. 
Merasime sahildeki sabadaki sporcu • 
!arın. lstlk!D.I marııııe ba,.lanucal\, bun 
<:an &onrıı izciler ve ı:;porculıınn lg • 
Uraldle geçıt resmı yapılnca!ttır. c(. 
çit re3Illlnden :ııonnı. maarif mUdUrU 
Tevfik Kut blr nutult söyllycrek yr. 
nı ders senesinin spor faallyetinl aı:ıı. 
caktır. 

Merastmln ikmalinden ııonra aUc. 
t1zm barelceUerl baglıyacak aUamıı ve 
ko§ular bundan sonra Uk fulbol mııt
lan yapılacaktır. 

Bu sene mekteplerin futbol maçlnrı 
Şeref ve Fener stadlarind:ı. voleybol 
maçl:ırı ise Emtn!lnU ve neyoğlu halk 
evlerinde yapılacaktır. 

Ekmek nıeselesi 
--o--

Be eı'i ye s'kı 
o tro '§c yor 

eŞhrimizin ekmek meselesi et. 
rdmd:ı belediye taraf mdan y.:. 
p.~an te.hiklcr ikmal edilmiş. ve 
mevzuu ekmek sıkınt13lllın önü.. 
ne geçilmesi için lfı..zımgelen ted
birler alınmıştır. 
Itaymükamlıklar fırınları sıkı 

bir konttolden ı:eçirmektedir. 
Birl;aç fırın hakkında zabıt t:ı. 
tulmuştur. 
Diğer taraftan yufkacılar, bö_ 

ro:• ~iler, simitçilerin un tevz.ia. 
tmJ:ı yolsuzluk oldu,~ iddia e.. 
di'.miş. belediye bu hususta tet 
kil:at yaptırmı~tır. Bu tevziatta 
yol u- uk olmadığı neticesine 
varılmı;ştır. Bu gibi es;ıafa gün_ 
de 5{) çuval un dn~ılılmnktadır. 
bu un 30 zu birinci nevi, 20 c::r
valı e!mıc~; unundandır, Un alan 
19D emıaf mevcuttur. 

--0--
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Belediye, tnrlht Mısır çnTQısıl"ın 

tnhllyesinl llonal ederek nihayet çn.r. 
şıı.ın bUyük tamlr1ne b!lşlnmıştır. Bir 

· taraftan çıırşının d:ıhlllnc:'lckl blltllD 
sıv.ılar s!S.tUimUa ve d!~er taraftan 
çar~ya su. kıı:ı:ı.llzasyon, teıe.:on elek 
trlk ıcablo~n gctlrllmlşUr. 

Mtsrr Ç!\r~ısmm llıtllnd~kl kurşun 
ıar uzun yıllardıınberl tıımlr g!Srme • 
dlğfnden kubbclertn Uzeriııc:'lck! btltü.'l 
kurgunlar sökUlm~tnr. Çar§mıo dt\ID 
kısmı tamamen tnmlr edJecek ve ıı.. 

ıtcrterlne yeni ku:-oun konulııc:ıkt.ır. 

Şım~I tamamen knp:ı.tılmııı bulunn!l 
ç;ır!il açudığı zıımıın tık olarnk ıstcdcn 
b:ırl çsroıd:ı b:ıharntçtlık yapıı:ı flr • 
mn•nrın yerle.;,tırllmeııı takarrllr et .. 
ml!Jt~r. Bu suretle lst.ıı.nbulun hu.su:ı • 
yetini teşkil eden bu esnnf tekrar tıı.. 1 
rihl yerlerine yerleştlrllmlş olmakta • j 
dır Mısır çaışısımn tamiri, 8 ay kn
d:ır devam edecckt1r. 

erlşm ''ten m"D":lcıcel• d •rcce:le ku\-. 
y tU bıll ı;.ı-.ruı.sı tn~lt reye çok CDl't 
bir ncf nl.tınnı"tır.Çaltşın:ık ve tıa.

zırlan:n it i"ln bu knd!lr uzun bir flr. 
snt bu?:ı .. !11.lanu fjtlp'ı"ıılz. ki ln~lz 
d :-vlct ıı.;:ı-nı n bfüı U:n't l ·-:ılyo~ 
l:U'dı. l!usbrın ha'tlltilt ... n ı ıırl!rul~dt 

mulnıve:net \e C0 ret' rl Alr::ı:ın ge. 
ıı J Jrurma nı h~"!J!nr.nı a!tüst et. 
tfğl lmd:ır Lngllil~rc d~ b;ıyOlt tkram"
yeyl kııza.oJırmı, nl.!.ı. tn'!'llt.ercnln 
r rsn.ttan lstıfa.1e etın ni blldl,-int 
kan3Jlt ı; tlr.:n k itin lranda nukl!yatı 
t !llin cı:ı.:t dl.le iki tn;n .ılı n~ lçlndc 

ED::.Bı ve HiSSi RO .!lAN 

bln 1 

15 Yaz n NEZiHE ~~UHIDDIN 
- İşte gidıyorum !.. Onun ko.}

nunn gid.yoru.m !.. Stn de telll 
boynuzlar taJuo peze .... k! .. 

Bab:ım kudurmue bir lmrt gihl 
ımpıyı aç:an ıı.nrıemın üstüne ıı.tla. 

vı.n~ yere serdi ve bir pösteki g·. 
bi odanın ortasına sUrilkled kten 
EOnrn tekme, yumruk. ısrnklarln 
ı;•ğlık c;:ı~l k ç p ik tahtahrm tıs. 
liınd~ annemi c"·" ~ .ıvc:1nma3a 
bıışlııdı. Den bu mülhl'} d'l··ak v~ 
:-c U!Il n• 't f::.. 1ı d. um c , o;.;r1• ~ uyu· 
mu"um. E raz oonra lJir e::le u 
yandım f.nnem b ı:ma: 

- Kocacı~'lm A d yordu • hepsi 
hepsi yalı:ı.ndt. ı htl':ı.n.ct. .lıemiik

lel"i.'lli ktr~m ! 

Biraz sonra. karanlck o~dı:ı. b:r 
ficyler görmüyordum am.'lla, birçok 
reyler i.sitt•m !.. • 

Ertesi sabah uynndığmı zruru:ın 
annemle bab:ı.mı odanın çtplnk dö. 
şemcleri üzerinde derin hlr u:-tkı:· 
ya swn·g bil' halde buldum. Yc.W.· 
İ(a k:ırdealınin ynnma gid"p ynn"' -
:arına dokundum. Ürktüm, ellini 
ı;ı:ktim. Çocu 'hın y~':la.n ndeti 
buz gibiyw, B rden re~ nğl:ı. 
'llağa b~!ı:.lım. A.nı:CLl u3~u ser. 
semi b .. ?Uı kaldırdı. Ağlui ğmu gö 
rünce bana bir tclane ~ ta 
kı:ı.pının yanma fırlattı. Orada bUs 
bilt.iln tcpl.nmeğe 00.Şlııdım. Biraz 
sonra kapı açıldı. içeriye dul kom-

Küçük 
Esnafa 
Hariç'en gelen 

maddelerin tevzti 
-<>--

Maral!abe 
s:ona ko 

g s rat 
btnnbul tfyat murakabe komisyonu 

son zamanlarda bilhassa kllçUk esna.. 
ım ve kilçUk sıı.ııayl erbıı.buıın kendi 
ı~ sahalnrmd:ı. ıuzumlu olnn maddeleri , 
tedarll~te mU~kUlll.ta dtl tUkicrlnl göz 
önünde tutarak bu küçUk esna!a IU
zumJu olan maddelerin tednrlkl fçtn 
icap eden kolnyllklan ı;tistcrmeğe 
karar vermiştir. Piyasaya scıen, it .. 
hal olunan maddelerden ktl~Uk sanat 
ve ticaret erbabmm muhtaç olduğu 
maddelre eV\'elomlrde ayrılarak bun.. 
!ara tevziat yapılacaktır. Bu tevziatı 
mıotnka ticaret mlldUrlllgllDUn kon .. 
troıu altında doğrudan do,'truya esnaf 
cemJyetleri yapacaktır. Tevziat §Ck • 
lınden §ikA.yet edilen cemiyet idare 
heye•ıert bundan mesuı tutulacaktır. 
ŞikD.yetlcrl dt>ğrudan do:rtıya ticaret 
mUdUrlllğQ kabul edecektir. 
Oemlyctıer tevziat llat~erlnl hulr. 

ladıktan sonm flyat murakabe l>urc. 
8Uil& tııBdlk ettirecekle.rdir. 

Yeni gelmiş olan tcrzlUk levazıma. 
tından lstan'!ıul lçln ayrılmış olan kır. 
ının ls!Jınbul terzilerine le\"Zll 1§1 ter• 
z:lcr cemlyetlno vortlml§Ur. C<-mlyel 
dUnden iUbare.n ihtiyaç llstclerlnl tcu:. 
zimc b:ı;l&ınlftır. Gelecek pazartesi 
gUnUne kndar yapı:acak mUracaatlıır 
kabul edllecekUr. TelA, kıl telA, ma. 
knra, sabu:ı ve.saire vcrUcccltt:ir. 
Mıırnngo~r cemlyeU de gomalak 

ıçln tevziat listelerini haztrlama.kta .. 
dır. 

"'İktisat mUdilr.Ul"İlDUn ha.zırlamı;J 
clduğu nra.ba tarfte,,ı belediye enen -
mex:i tnrofmd:ı.n tetkik edilmiş fi • 
yatlnr yllksek. görWm~. tn'1lrllm~ 
ıçln J.xllırnr aliUuıdnrlarm tetkikine 
gündcrll~Ur. 

* Siııemıı flynUarmın son zamanda 
yapılan asker o.llcıerlne yardım ile 
reti ile ytlkselm~ <>lC:uğu nnlnaılmış. 
asltcr :ınc:crlne zam k.nldırılnı '\ksızın 
mevcut !iynUarclıın 10.l.5 kuru~l;ık 
blr te:ızllO.t yapılması f~ln tetkiklere 
ba.şlanmı,,tır. 

~ ttalyanl:ıT, plyn.Bamızıı kUlllyetU 
mllitardrı p:ımulc ipliği getirmek ıstc. 
diltlcrlnl bildirmi~lerdir. Şehrlmlz(!e 

bulunan bir ttal)Qn flrmruıınm mn • 
mesıılll, bu lpUklcrfn MJSir patnukl • 
rmd:ın e\."Velco yapı~ iyi bir lmlltc 
o:d~~u söy1emektc:llr. ttaı:rnyn ev. 
vclce stpsrlş edilen birçok manarm 
da bu batta içı.nde §elırhnizo gelmesi 
bekl1mmeltted.lr. 

:t- Da,....ckll.let ıstatısUk umum mn 
dnrıu:annn. bir mUddettcııberl hazır. 
lnmsktn oldu:!'U rndyo ıı.nl•cU netice. 
lenmek tızeı:.cdlr. Şlmdlltl halele elde 
edilen r:ıkamlara göre, İst.ıı.nbuldıı 
29199 rndyo maltlnesı vıırclır. Bunun 
12633 U Ecyo~lu cl!ıetlndedlr. Ankara 
şehir dahilinde !>109 radyo vardır. 
DUt!lıı memlekette yO.Z bin radyo ol 
duğıı tc3hlt cdUmlşUr, 

şu ebe madn.m Katına girdi. An • 
nemle babamı o halde gö'tÜnce: 

- A tu, tu, tu !., • diye ynlaI!· 
cıktnn Uzerlerine tUkürdü. Sonrıı 
karyola.ya. ynkla.5t;ı ve birden hny. 
kırdı: 

- Eyvnh dostlu .. Çocuk öl • 
.. ' muş ••• 
Ayağının ucuyla annemi dürte • 

rek: 
- Uyıı.n uyan, Yavrunu koy .. 

dunsa bul b:ıkalan ! diye seslendi. 
Annemle bab:ı.m gllç halle uyan.. 

dılnr. Küçük kardeşimin ö!Usilnü 
görünce şaşa kaldılar. B::ı.bam bur. 
nunu kn§tyara~: 

- Uğursuz düğün! • dedi • 
Annem ıığlamağa çal tı. Ağlıya_ 

matlı. Sonra babama dönerek: 
- Neden uiumuz oluyonnuş! 

- diye çr:n~ • Allah brouı: btı ge.. 
eeden h lfilini verdi iruµlln.~ 
DUğiln llla5rafı ve re"U;c cena

zenin gömülmesi b!=l bilsbütun 
felli:ete cUrlUtlo:ı::ı.!şti. Annem Ol' -

tr khiç çalışmı,yordıı. Bab:ım da u• 
7.ak b.'1" yerde kötU b!r !ş bblm~
tu. Geç '\-akit e'\'C bir yan ölü rar. 
h~ halinde dönüyo:rdtı. Hop.im.iz 
aç kalmrstık. Onuian bumdan ktJ. 

Prof. Ziya 
Günün servetı 

-o-

fJnl ver site 
ere ek& 

ç 
Bir müddet evvel ölen doktor 

Ziya Gün bir milyon liraya varan 
emlik ve ruı..ktinin yüzde 75 ini 
üniversite ve darüc:ışnfakaya ter. 
ketmişti. 

Son defa verese asliye ü~cu 
hukuk mahkemesine müracaat 
ederek, merhumun tesi ·n mülki· 
yetini kim2eye '~ırnediğini ileri 
&ilrerak va iyctnamenin iptalini 
istemiştir. BWla muka:bil ünivcr_ 
siteden mülkünün üniveı'Site na
mına tescilini ve tapuya raptını 
tale pederek asliye altıncı hukuk 
mahlrn!Ilesine müracaat üniversi
tenin açtığı davaya ayın 19 zun
da, veresenin davasına da ayın 
21 inde b~şlamıcaktır. Üniversite 
namına profesör EbulUla ile Sa.. 
dık Sami dnYadn hnzır bulu ..a. 
cakl::ı.rdır. 

Adliyeye vcrifon ihtikar 
&ufluları 

~Y ordu f,, _. 
Ilir de\ le tin cıruırncağı 0~r ıı 

tanm tn.yin eimel< için btı5lt uıd • 
suı •···''"'lıhyor: Nüfusunun ~ 
on vasaaa bell... 11u, 

~ rde h::ın!!i devletin ,,.. 
ı u.... -::;'il' büyük orduyu (' r!ıf 
bil r. .ı at silühsız 'c ~~ ıı.:ı Jtf'° 
sıb<rt.ak bir jnsnn sUriisUDw• ,. «' 
~ •rtııe"ı r 
meU olabilir. Onları gh'ib_ ettll' • 
rurmck, barmdırmnli, t.aliJll dfilı , 
m~c \'e mükemmel föurettl: ~ 
lıı.n:lımınlı filzmıdır. lTIO seJlnıJfst" 
P.rusyıınm nUfnsu iki bU!(llk 11tfd 
A \"tlSturya imperatorJuğU"n'.ı.1.-li 
u linni dürt milyondu. ~ 

birincisi 8tOO 1.'i.ctıil. bit ;ı ıOJ 
mali'& olduğu halde fkiıı tf• ' 
bin kf5ilik bir orduya saJıiJI so{ı.~ 
bete g· re, A\"tlStul')nıun ,u' 
kişili'< ordusu olıruı.h ~~ Jıll • 
!;Uk bir millet ola.n prusystl 

1 
bİ~ 

yUk bir ordu yettsfuebilD?~ ~ 
.ci J<'reilriğin A vrup:ıda 111' ,9-' 
tatbik ettiği "mecburi ~de'° 
uc;ulünün nctfce~ydL Df[;et' ~ 
lefler o sırada gönüllü ,·c 

ker lrnllanryorl:u'dı. dııJI, 
Bu nsul Tüı~ler tnmfDl 0~ 

zaman ve çolrtanbcrl ıntJ>i}; tılt J. 
yordu. A\"rupayı b:ı,tanba~0~ rit meld:mnu çedrcı:ı :Hail ~ 
n, (Tiirk .. Moğol) orduJ.:ı11~ 
kunıbnnştn. Şu fnrkla ld erıJ' fi 
uzun uzadıya \'c ııyrıca ııs1' ~' 

Beyoğ1unda Simitçi sokağında. Ilın\ ynpm:ı.~• ihtiyacını duytıl~ 
15 numara.da nalburluk yapan Var lnrclr; ~ünkü onların zııreıı 
tuhi l'ltanbul,;'lln kilosu be!! lU"ayn lınyntlan askerce geçiyo~İıt ~ 
çivi sa.tnuıktnn, Gala.tada Tersane Fıümt ı;d'1t dnba e'"'el, ~ a'L 
sokağında 147 numarada kundura Jetlerden bazdan da bu n.411 

111 ~' levazımı ~atan Bayram tiftik dilk· lnnnııst nü, Mezepota.nı~ t ~ 
kanında 800 gramlık 81 paket kun- malinde, nüfusu ıız bir mil e~ 
dura ç4v"fil olduğu halde mü.5tcrilo- duh'tl Iutlde- bUyUk bir de\le~~ 
re yo.'ı: demekten, lstikUU cadde .. lıUtUn ynkm ~ıırkı \'e dslııt de p· 
s·nde tuhafiycsi Motolı kıravat dehşetle titreten Asuriler , .. ~·· 
üzerinde ihtiltir ya.pmal.tan ve Ça.it retJ .. rbi umumi \"C mecburi ~ 
makçıJarda Fincancılır hnnmda ilk n ulü sayesinde tenıiıı e 
man;fatura tnciri Vahram Berber • lenll. fi~ 
yan da külliyetli miktarda mani - Onula. eli sı"l!h tutabilel' ~ 
fa.tura c:Şyesı mevcut olduğu halde nskenli; muvazzaf J;ıtaı-r tti .r" 
satmamak &UÇundan ;)'akalaJ1Dll9, 'iıilyct a.s".ı<erleri Z!.y:rı idJi ;rı.cdflel' 
müd:Iciumumil!ğe ver1mlı§lerdir. ne memlol[etlcnlı:n esft old'.ff,' 

Diğer tara.ftan mUrokabe ıue • ı tar da im ıntnlnrıı ta.J:aidl ~r 
murlan cb dün, f,iehrin muhtelif du. Ba ha.I lnzıbnt üzerlııde~ ~ 
~emtlerlrule ya.ptı:klnrı taramada 1 fena tc5t:r ynpmazdı. Ast<t! t'
şu Uıtikar vnknlarmı meydana çı - tletl bir sene sürerdi; stıJll'& ~ı 
kannı:şla.rdır· .olunurlar bir müddet soıtf1' t~ 

Üsküdarda knsnp Hüseyin Hüs • t-Oplmıırbrdı. Bu t-0pl:ın" "~ 
nü, KadrköyUnde MUlıurd.ardn ka· ı;:ok !t1inıtle ya~rrdı. ıı: tp?_ 
sap 1lısan ~elik Oz, Çarşıkapı:la asker olması mlllet a.nısoı ;rı,rt1 
Asli kasnp (et ihtikfırmdan). Us • at alıiakmı lınv,·etli bir ~'-,,! 
lriida.rda Ali (kömür ibtikürmd:ın) yerlestiroıJ ti; devlete ıtsa~ı-' 
B:ıhçekaptda Harun t::>adey:ı.ğı ;r- lılıla temin olunuyordu. tll'1" 
t:.karmdıın), Bcyoğlıında Yula Cço 1 hnJka örnek oluyorlaJ'dı; ~' 
rap ilılikfirmdaı ) adliyeye veril • 'Çtcndilcr2ul :m:ıbutla:r tar8f -~ 
mişlerdlr. dub.mı id::.reıdne memur ~ 

Fayıırlardı; pek lrlirilklt~ 1e"", 
lilll.bnmasım öğl'enlrlcrdHe8e' 
ele lnık, Asurfye ''e SariJ 6 
lıın ço tu; uU ndarlaJ' ~e ~ 
lcr sık sık arsbn anna ~o~,. 
Okla arslan a:dam:ıııın ı,;~~ ,., ~ 

Almanya ve ı:alya 942 
fuarına iştir:ık edecekler 

İzmir, 12 (.1.A.) - Alman ve 
ttn.Iyan general konsolosları 1 !>42 
tzmır enternasyonnl fua.rmı:ı. h\ijı:u
rnet1cr·nin r<!smen :ştirok edeceğl· 
ni belediye reisliğine bilclirm.·çlcr· 
dir. 

Bir ni~an 

Merhum Bay Nuri İdris rrt-çr'imc
si Mun111 Tuğay ile merhum Dr. 
Tnllb Rıza oğlu ecuu:ı Şeref Diler 
ı:!eanl:ınmısl.ıı.rdır. S"a.letlel' te
menni eder"z. 

nnln:c:ak kobydır; pren~etll ~ 
ıı.·imdıırlar bn S&yede Ql~t ~ 
r;ömıeyl ö;;ı-enlrlerili. ~abfctl''::,4. 
ir::n mnth.ta ol'dıulıı ne elö ~· 
bn,lamıık, liyıılmt g • tı:r;ıı:ı.ttflı ~ 
tı. As'.erlllt kar::ı.ı.t~n oıı ~, 
Icee iitleta n ·ıa~ neSu~ .. ~ 
Bir Yalı eli muburirl A.- _ _; 
larını Rii;de ~il" e<1il'!'_:!. ,-~ 

"llnlıuuz muz! Y...-- ,,. ti 
in nasıl ~rllyorbr. t~~' , 
biri ne yoruluyor. ne zayi ~ ~ 
bılay r, ne cor. (Y.,J:l11~ , 
lmn, yaylan gergin. .f,tla t~ 

* btanouı ltlu:.lAt ve lbracat bir - cl'l bir t~, nm ~ıııt .' 
Jekleri bir fırtına... Ats1~ ilkleri umumi kAtipllğtne tayin edilen 

ticaret vekD.leU lmrtciye mUdllr mun 
vlnl Sal1baddln CUhnık §cltrlmim 
gelmiştir. Saltlhnddln, dUn işleri dev. 
ralm~ur. 

ru bir ekmek parçası tedn.?"ik et -
mek iç;n sokn.kl:ırda doıtu,ıyordum. 
Kendislııe :mahallede ebe li.kn.bt 
verilen bitişik oda komşumuz nuı. 
dnm Kıı.tina bazsn bana temiz bir 
dilim clmıeklo biraz baynt peynir 
verirdi. 

Bir gece bnbnm perişan ve sar
ho§ döıımllş her zamanki gibi an.. 
nemle ağız kavgaısına tutu~m~tu. 
Ben bu fn.ctn.yı bir tiyatro s:ı.'lınesi 
gibi sot'.;'U!:kanla, hnttil. glllerek sey 
retmeğe alI!)omJ!}tnn. 
Bn.b~ bu kavgaln.nn ıub:ı.ye • 

tinde annemi olr temi% dövdilkten 
sonra horlaya horlaya der:n bir 
uykuya dııla.rclı. Bu sefer n.nnC'm, 
onnn hnfnmnıı eski bir nya.kkabı 

att:J<tnn sonra knpıdnn tpkıp so!:a
ğn fırb.clı. Ben de bir dilim ekmek 
bulmak için Madıını Katinanm kn .. 
pısı önilnd~ aç bir kedi gibi miyav
hıdrm dtıl'dum. 

Annem geceynnsmdan eonı-a o
da.ya löndüğ-U zaman kör kUtteı 
sa.rho~tu. YUzil ve saçlan darına.. 
~'lnlk, mten e:ı:.i olan clbi i 
nin göğsll çözfilttü. F'cna bir gu -
lüşle ccb.nden bir yirmi beş iku • 
rm;hık çrkarnrak bana uzattı; 

klikrcyormr; ganimetler ,pi~ 
Asnr oronsu "galebe 

ord " diye meşhurdu. 1( /lı 

Kadire~ 
şo I 

- Haydi pis yıını~~~ 
şeyi al da kiJ ebn.<rnd3kl dedi, 
dan bana konyak getlr -: Ilı. -1' 
k~ lı da ekmek zeytin il -ııııı 

1stedı1clerini nlıp dönd I 
m:ın annem: ~1'çj 

- .Artlk aç kalnl?Y z,ıı ' çf' 
yordu _ canmıı:ı. tnk ~tti r:ı~ 
benim. Hepiniz kendı b ~ 
resine bakınız. ıı:ı ~ ıç

Kırık masanın ~ ~oıı~ı;,ıı 
ekmekle zeytini ycdı, lt :!dl-;"11 
ti. Hemen onıc ğa sn:~ l<~ ' 
ele :masanın üstundel• ,.yp r 
blıyük bir iştilın ile t<>P

16 
tft 

dim. , J!'O ( ~ 
Bir sa.hah t :un c \"1l1'!tl 

Biraz sonra k pıyı bile 
Kız ~ içeri eirtll. f' :ı:o ııtı" ~ 
il~ gecesi ann :ıninouıel 0~, 

rliid"yen delikruılı)d.I. ••'J{.f/' ~ 
ğu için ona arkad~atf. ()f; d' O
m! l&kabmı ve:r:ni.:;Ierdı. •= ıııı-

" eJl~u 1l y.irm.l ys.,cJarmda bfr 8 lJO} ,-
daya gırtiıce anncnı onuıı ~<' 
ruı.rrldr. En a.ç!k ~ rl~ 1' 
f n 00 la.dl . n r ~ c:sJ111 ı:ıt' 
"'Özler' e · • tim. 102 ~ 
r-aret etti. Annem: ı(I ı t 

(Det 
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l{iı ,, 
,er Va1{'tt matba<l8ı 

tekırıere dair ... 
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Nikbin Olmanın Sırrı 
1mı.a.nm en müsbet ruhi kudret -

ler1nden biri olan nikbinlik pratik 
bayattaki rolü itibarile çdk ım.U -
hi.mdir; ve billuıssa insanın ve ce
maatlerin sinirlerini alll.i.st e<len 
son harpte bunun 1Dttisab1 ve mu • 
luıfazası o kadar lhasit ve sırf ida
reye mütevakluf olan bir şey de • 
ğildir. Nikbinlik haddi zatinde re
şimi bir şekilde her insanda mev. 
cuttur; çünkil fald:r veya. zeD.o"rin; 
cahil veya münevver, hasta veya 
sa"'lam her msan hayatına bir Ü • 
rni~le bağlıdır ve dolayısile bu ü .. 
mit hayati bir nikbinliğin ifadesi .. 
dir. D;va.mlx bir antrenman ve çe. 
tışma metodu ile inkl.-ıaf etlirebil • 
di"'iıniz nikbinlik çok esaslı iki vaa 
ra"" bağlidrr. Bunlnrdan biri bu nik
binliği ve ümit ifratını intaç etti • 
ren sebbein şeniyelo uygun olması 
yani yevmi hay·at imlclnla.rı:na. uy. 
gunluğudur. Sırf hayal mahsulü o
lan ve şeani müeyyidelere istinat 
etmiyen nikbinlik fert ve cemiyet 
için tehlikelidir. Bunun en. marazi 
5ekli Donguichotisme Yani hayali 
kudret tevehhümildür. Nikbinliğin 
ıkinci şartr, hedefinin aktif olma .. 
srdır. Hissen yalnız 'kunı iiın.it ve 
tebes.c;üm, bir ferdin veya cemaa • 
ti.n ~ndelik hayatında fazla bir 
ı;ey ifade etmez. Bunların Re'ni ;. 
fadeleri ve .manaıarı hareket ve e
nerji ile tczalıür etmelidir. Nikbin 
elan ve bir gaye ile vaa.tkar bi-r is
tikbale bakan insan yalnız söyle • 
mek heyecanlarını izhar etmek ile 
k~amalı; ka.fasmdaki hisleri ve 
düşünceleri planlı bir metoda bağ'. 
tıya.ra.k daima milsmir i:ı peşinde 
olmalrdır Bu her iki sarta yani 
mantık v~ harekete müstenit olmı
yruı nikbinlik sahte Ye tehlikelidir, 
Hakiki ni.kbinlik her şeyden evvel 
canlıdır ruhi ve bedeni enerjinin 
kendisidir. Böyle bir ru1tbinli4ı:: hem 
bedeni sıhhatin ve hem de nefse 
ltima.Cm. ifadesidir. Haşin hayat 
mücadelesinde mUsbet i§ adamı 
muvaffakıyet sırrını yarr yarıya 

ıükbinlik kudretine medyundur; 

BU AKŞAM 

gerçi bu ilk kademe çok defa uzun 
ve yorucudur ve ancak hayatları -
nm son günlerinde g,.yelerine va -
ran insanlar çoktur. Fakat hayatta 
ferdi ve içtiımaj sayi m.odal bir va. 
zife tela.klti eden ını>an esetinın 

maddi semeresini almasa da.hi mut 
maindi.r. Birçok namdar alimler, e
dipler ve sanatkarlar ancak ölüm
Jerlnden pek çok sonra tarihi şöh
r otlerile ebedi insanlık panteonu -
nun malı olabllmişlcrdir. Bütün bu 
insanlar şe'ni ve akıti f nikbinlik ile 
gece gündüz çalışırlarken günün 
birinde muhitler.inin takdirsizliğin
den müteessir olmuş olsnlardr ne 
eserleri meydana çıkar ve ne de 
medeniyet bugünkü şeklini alabi -
lirdi. 

Sihhi ve ahlfl.Jti nasihatleri ve 
"sa.adet yolu" gibi faydalı kitapla
rile meşhur olan Doktor Victor 
Pauehet ni.k.binlik hakkında. bize şn 
tavsiyelerde bulunur: " Cençl"ği • 
nizi, sıhhatinizi, za.rafeünlz:i mu -
bafaza etmek, srbJıa.tli, neŞeli ve 
mesut ibir haya.t yaşamak için l:ıer 
ne baha.sına. olursa olsun daima 
nikbin olunuz! .. " 

Bu güzel nasihatlerle ister iste
mez taıbib olmak ıınecburiyetinde • 
.Yiz. Niıkbtnlik herikes için şayanr 
arzu olmakla beraber, .istediğimiz 
anda n.iıkbi.n olmak da elimizde de
ğildir. Bahusus bütün mesaisine 
rağmen muhiti, şefleri tarafından 
kafi derecede takdir görmiyen ve 
iradesi zayıf olan bir insan müca
dele saflarını terketmek tehlilcesl
ni dahi gösteri'l'. Bahusus bu inruı
nrn bedeni siltlıati de muhtal oluı
sa irade iflasr çok daba kolaydır. 
İnsanın haleti ruhiyesi bedeni g:ı .. 
rizalarile samimi mlin~bctte<lir. 
tnsaıı birçok mizaç ve !karakter ta.. 

havvtillerini bil:'ibirini tamamlayı • 
c: ifrazlarla faaliyette bulunan bir 
takını dahili gudde m:ı.lrnnizmalal'l 
na medyundur. Keder ve neşe, dur 
gunluk ve coşkunluk ayrı ayrı ku • 
tupla.rda çalışan ve hakikatte ruhi 
ve gari.zi muvazenenin teminl hu • 
susunda aynı hedefe doğru müte -
veccih olan ayrı ayrı iki gudden;ll 
esericir. İşte nikbinlik de bu me -
kanizmalardan bıri.dir. İstikbale 
doğru ümit ve mUsbet gaye ile }i1-

rüyen bir vatandaşın nikbinli.ği bil· 
tün uzuvlarmm, bütiln guddeleri • 
nin mükemmel sıhhatte ve muva -
zcnede bulunmasına vabestedir. 
Çok sıhhatli olduğumuz giinlcr<lc 
ekseriya sabahları duda.klarım:zdıı" 
şaı<kr olduğu halde kalkartz, halbu· 
ki biraz keyifsiz ve mesela mtinka.· 
biz bulunduğu.muz giin de yatak
tan kalkmak ve giyinmek hayağr 
bir meseledir. Nikbinlik güzel sıh
hatitı amilleri olan bedeni ek:ı:ersiz 
açrk hava.da yürüme ve güneşlen ~ 
me, spor yapma g"ibi hareketlerle 
kamçrlanır. Iztrraıba alrşma.k, has -
talrk anında dahi cesaret ve meta
netle durup derhal manevi kuvvet. 
leri il1iı.stan kurtarmak ve "bu bir 
şey değildir, çabuk geçecektir." 
diyebilmek en büyük hünel'd.ir. Et
rafımwdaki fena otlar arasında i\'i 
çiçekler ve tohumlar da vardır. En 
büyük maharet bu i}i çiçeği ve ta
neyi ayıklayıp hakikati mevdana 
çrkarmaktı:r. · 

Nikbinlik de böyled.i"r. Vticut le -
şekkülatı mükemmel olan bir in -
sa.n bedeni ve ruhi sıhhatinin koru
yucusu olması ve nefsi itimadı ve 
feragati ile tamamlanan planlı bir 
metod~ ç3.lışmasile daima nikbin 
olınıya. namzeddir. Bu gibi insanin~ 
ra çokça malik olım bir memleket
te felaket dahi körli.körilne i~lenen 
bir hatanın mahsulü olmaktan zj.. 

ya.de önüne geçilemiyen mukad -
der bir tecellidir. Binaenaleyh ma
kul ve filli nikbinlik temeyyüz e • 
dilmesi icap eden ruhi bir atudret
tir. 

lıı.~aıı tasvip IJe l<nrştlanmış 
f.atb~· Ve bu fedbfrleriıı , 

'~şı ~kın~ i:.e bütün kalbi • 
~acagımr:ı: slipheıı;;lülir. 1 
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l'eucı Yok! 
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h rıu ~ın daima ayakta 

t'ltes~ Pat edeceğiz! 
llkı.ı~ ın Yiiztind0 bir coo::
~ llı<> ordu, bağırdı: 
a'(rq~titish flag, hurra! 
ı:ıeıJ1~ız icin hurra" 
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~ tıı ... er teı< bir ~<7ızdan t' • • ,., 
~lı tQ(l b .. 
1.'."ı h rttısh flag, hourra 
~ """erı ... ~ . :..;lı •uagaranm ıç ta ., 
~il :Dı0ardaki gürültü 

haydutlan nasıl 

Salonu t.eknıu dolduracak müşt.erller önUnde gösterUooektlr. 

WtLL Yı BIRGEL - BRiGt'ITE HOREY 

GÖNUL ESRAHI 
.. k ( Reji : TURJANSKt ) 

Fllmlndf' pn gm.el n" rornanıa.rrnı ya.şayaçakJardrr. VAZfFE ""' SEREF ve AŞK nl111'mda mUMdele eden 
bir a.daın... BtlTtl'N FEDAKARLDiLAR.\. LAYIK BİR KADIN ... BİR SÜPER FlLM: Yerlerlnll.i evvelden 

tedarik cdtnlz. Telefon : 40880 

KANALLARINDA ENGİZiSYON devrinin en korku,ııç cinayetleri ı,ıenen DEHLİZLERİNDE ESRAR 
DOLU BtNBtn. VAKA GİZLENEN .. , ZİNDANLARINDA AŞK TARllltNlN EN BtlYt.iK ROMANLARI 

ı·AşANAN ...• 
Tt1RKÇE 

VENEDIK Zindanlarında 
AŞKI· İBTİŞAMI • ESRARI. BEYtCANtLE 

Bütün kalpleri titreten .... Bü tiin gönülleri fetheden, Senenin ilk SUP ER 
TVRKÇE FiLMiDiR 

Bu Şaheser BU AKŞAM L A L E Sinemasında 
LÜTFEN: PEK AZ KALAN NlTMAltALI YERLERiN EVVELDEN IV\.PA TU..1\-lASI ItlCA OLUNUR. 

ol~ kuşkulandırmıştı. Almanca 
bağırdı: 

1 
•• 

-..- Kim var orada. Birısı ce-
vap versin! 

Sesi kayalarda ak.sedere~ çın • 
ladı. Çok beklemeden. derınler -
den ikinci bir ses geldı: 

- Oh oh görülmemi~ bir ha_ 
dise tahtelbahir saglam mı 
bari? .. 

- Zannederim fakat ınurette-
batı ic;inde bul'und~ğunda.1,.?_b~ hususta size tam bır ına ı..uua 
veremem 

- Ne demek istiyorsunuz, b~
tün müretebatını da elde edebı-
lecek miyiz? 

- Tabii zaten erk~ıharp ve 
kumandanını esir ettim !bile. Bu 
kumandam tamyacağınIZI zan. 
nederim. 

(Lord Ritti) merakla. so~u: 
- Acoı.ba? Bu zatın ısını ney_ 

miş? . 
(Sam) bu mükalemeden bU .. 

yük bir zevk duyuyordu, kısaca 
cevap verdi: 

- (Franz Haıber) ! 
(Lord Ritti) nin telefonun ö-

TELEFON: 4869.5~ 

bür ucunda sıçradığı belli ol
muştu: 

- Ne. ne dediniz? 
(Sam Coys) aynı sakin sesle 

bu isnıi tekrarladı: 
w·--:- (Franz Haber) i ~sir etti. 
gımı söyledim 

Lord Ritti a'rtık ooşmuştu: 
- Bu bir zaferdir! (Franz 

Hober) in yak~Ianması demek 
Matmazel Doktorun sağ elini 
kes~ek demektir. Ya.~a evladım. 

~ıraz durduktan sonra devam 
ettı: 

-:- Derhal tayyareyle şatoya 
~elıyorum evlMmı. Yerıni bana 
iyice tarif eder misin? 

- Bervik civarında Fort kör
f ezi içinde. 

-Ala! Dört saat sonra orada· 

yım, kaçırmamağa dikkat edin! 
- Bu cihetten rahat olabilir • 

siniz! 
- Şüphem yok! Yalnız o civar 

da bulunan bazı filo pare~larımn 
Fort körfezine g-eldiklerini gö • 
rürseniz şaşırmayın! 

Ben onlann kumandanına her 
talimatı veririm, siz ne derseniz 
onu yapsınlar! Bu iyi mi? 

- Enfes! Zira ıyi bir polis ol· 
sam da bahriyede solda sıfır ka
lırım. H.ı.rp gemileri de tahtel -
bahiri elde etmiye muvaffak ol• 
sunlar! Amiral müsaadenizle va
kit kaybetmiyelim! 

- Güle güle! Ben gelmeden 
işinizi bitirin. 

- Merak etmeyin! 
Sam, telefonu büyük bir mem• 

MUSIKiŞlNASLARIN 
iMTiHANI 

B~na zamanı geçmiş ha • 
vadıslerden bahsediyorsr.ı · 
nuz diye kızmayınız. Ben 
evvelki imtihanlara girmi ~ 
yenler için yeniden yapıla -
cak imthianlardan bahsede -
ceğim. Belki iştirak noktası 
Bayan Safiye olacak. Bu hd. 
vadisi veren gazete, Bayan 
Saf iyenin bu imtihana gire .. 
ceğinden ümitvar görünü -
yor. Girecek mi? 

Girmiyecek mi? iste size 
yepyeni bir haber. Sanırsam 
bunun eskidiği söylenecek 
haberle hiçbir alakası yok ... 

YOKSEKKALDIRIM 

Tünelin yakında tekrar Fa
aliyete başlaması ihtimali 
hakkında havadislerle karş-r 
lQ§ıyoruz. Tünelin faaliyete 
başlaması şüphe yok ki bir
çoklarımızı sevindirecektir. 
Fakat hakikaten bCI§larsa 0 • 

nun faaliyetten uzak bulun• 
duğu bu zamandan istifade 
edememesine en çok Yüksek 
kaldırım üzülecektir. 

Belediyenin himmetini 

g 

PAMUK YAGLARA 
NE OLUYOR? 

Pamuk cekirclckleri mföt· 
tal1silden ~ltı kuruşa alını -
yor, bundan çıkarıl.an yağ 
8 - '5 kurm;a sa~ılıyormU§. 
Bunu haber veren gazete, Jıa. 
dise böyle al!:foğu halde pera 
hende olarak pamuk yağı -
nın bulunamamasına hayret 
ediyor ve soruyor: 

" O halde yağlar ne olu-
yor?,, .. 

Bunun ne olduğunu bilm • 
mek, bize biraz "tecahiilü a
rifane,, kabilinden gibi geli· 
yor. Pamr.ıl< yağına ihtiyacı 
olanlar bugün zeytinyağ, zey 
tinyağına ihtiyacı olanlar da 
pamuk yağı kullanıyorlar. 
Şu /arkla ki zeytinyağına ih
tiyacı olanlar kullandıkları 
yağın pamuh yağı olduğun -
dan habersizdirler. 

EBULHUDA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
<> 

PEK \'AKINDA 

H A B E R 
s~·LA.RTh"DA 

kendi üstüne çevirmek için 
tünelin çalışmadığı günlerde 
kô.li gelmezse, artık ümidini 
tamamen kesmektede bu kal
dırımı haklı bulmalıyız. 
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ınevshnlıı m muht~m Fransız fllml 
Fransız filmleriııe ha<trct çeltenlere bir sUrpıiz 

HiCRAN YO 
PIERRE BLANCHAR - ISA MiRANDA 

BtRA?ıiDELLO'nun (Fl'U Muthio.~ Pa. .. lm.I) ,ıammd:ılti mt."1lıur eserlnden 

nuni.;vetle kapadı. donanmadan 
yardım gördükten sonra •bu me
sele de hallolundu demekti, Oto
mobiline atJ~ı. şatoya dönecek
ti fakat aklma bir şey geldi: 
~nniye pasta götürmek! He • 
men pastacının önüne geldi, Co 
Beneti de düşünmek oldukça bi.ı• 
vilk bir kutu pa.sta, çikolatalı 
pasta oldu. Bü~Ü!l süratile şato
ya döndü. Tek ışı adamlarını et· 
rafına toplamak oldu, yeni ta • 
Jimat verdi. Ses çıkarmadan tah 
telbahirin bulunduğu yer muha
sara altına almac~ktı. 

Sam, yardımına gelecek harp 
gemilerini bel~lemeyi münasip 
gördü. Zaten bır saat geçmeden 
iki kruvazör, üs destroyer Fort 
körfezinde demirlemişlerdi. Filo
tilla kumandanı derhal karay~ 
çıkmış. kendisini karşılamaya 
~iden Sam Coysla görüşmü~tü. 
Mesele ba~itti. Fakat güç tarafı 
tahtelbahiri Arızasız ele geçir • 
nıekti. Yarnn saatten fazla ko • 
nuştular. düşUndülw. Deniz «:ıe
kildifi va.kıt mahra meydana 
<;rkabilirdi, en doğru hareket de
nizin ~kilmeeini beklemekti, hal 

buki buna da çok ihtiyaç yoktu, 
Deniz yavaş yavaş çekilmiyc 

başlamıştı bile. M.;ı,ğara ağzı bir 
tayyare garajı gibi meydana çı -
kıyordu. Bir kum kordonu ~ö -
züktü. Bütün sahili çerc;evelıyen 
bu kayalar dik uçurumlar arka
da kalmıştı. Tahtelbahirin sak • 
l.?.ndığı mağaranın önünde de bu 
kum devam ediyordu. İçine bir 
gemi girmesi için suların en yük 
sek zamanını beklemek lazımdı. 
Şüphesiz tahtelbahir böyle hare-
ket etmiş, sular adamakıllı yük
selince içeri girip saklanmıştı 
Mağaranın i<'.eri<:l ise müthif'J de
rin bir göl gibiydi. Sular alçal • 
dı~ bu smıii..l tahtelbahirin kaç 
m~sı akla hile ge1mezdi. .Fakat 
içindekiler ümitsiz vaz1yetlcrini 
gördükleri vakıt gemiyi harap 
edebilirle:di. 

tc:te b·.ına mani olmak lazımdı. 
Ku~arıdan emir verdi; her gemi 
ba.sl<frmda bir .zabit bulunmak 
üzere on ac:ker yollıv.a.caktı. Bu 
sure~.ıe biraz sonra kumc:alm ü:ı 
tün'le elli o.ltm~ 'kişi toplanmış
tı. Hepsi silahlıydı. Sam, hep .. 
si~e hitap etti: (Devam~ tıin) 
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n u - ~--
~adolu aJansının ı:eraiği haber lcre qöre dünya vaz.yetine 'bcı'/uş 

Alman ar :ı:urken, diğer tıırnfıın Rnsfar da 
muka.bil hllcumlardıı. buluıunnkta· 
dırlar. ~ 

• z 
Y erçin cenup Stokholm Tidningen g:ı.zetesinin • t• • 

He}sinlti mu'hab!rine gö:-e, .4.lmnn t ezu n y n 1 
ilerledi!tten ı:onra, cUretli bir b::ıs-

]'j km nef.ices nele Lenlncrntlm doğ!: ers~nde 
kuvveUerl, Neva nPhri boyunı:.:l 1 5 k •• t h ld 
vr.ro:larmda.!ti bnzı Sovyet .... üdn. • 1 • oy amamen arap 0 U 
foa h:ıt1armı y:ırmn"a mm·affa1t geç rme erı . 

-o oımu~l:ırdır. Ü~ b!n Rus Mkeri tes- 15 ölu•• I 64 yaralı var 
!im olm:ı~a mecbur k:ılmı•:ı, dlğer. 1. ~ amel 
lc:i de l "dQ.ba ı:n!iillerin;:'lck:i or- tUI Er4n<'.!LD. 12 '(A,A.) - BugUn lıdıın b3§ka nllfusça zayiat yoktur. 
manl:ırıı. tnı;:.m:ştır. 1 Anluı.ra, 13 (Uusus] muhal.ılr!· snat 12,lG da Erzincandn §hnnlden 

Len n;rat muho:rebesi Bimdi ka· ınizılc~J - lstlra!ınt etmek Uz re cenubu, 20 saniye devam eden ~iıtl-
ti S"fh" rn"l girmi Ur. ı::r ny me::univet nla.n B~vckil Dr. Betli b r yc~:nsınbsı olmuutur. 
Lozovs!.i ne diyor? Refik Say.el~. mczuniretinl bir Orta m:::lrtep binası, ~'.ne glıilcmi-

Mo:lrova radyo:una .göre. Ras ·aç gün nonra :Stlmale b:ı.sıu a.cağ! r.ccek ltadn.r harap -0!.muş, diğer 
s· zcuzu Lozovski, ecnebi basın 1 nnln51lmI5tır. Bıışvekiliınizin rne • 1 bnzr binnln.rd:ı. .da. hnfif znr.a.rln.r vu. 
topl:ı.nbsmda konuşurken. !.100-1 zuniyetini Yıı.lova vcy:ı. Merslnde 

1 
r:un gelmi~. Hafif bir kas yn.ra· 

Zelzelenln mfillıaltnttnki tesirle· 
ri lıakkındıı malümat beldeil,Jilck -
tedir~ 

MüLH.AKATl'A 
Er-Lincıın, 12 (A.A.) - Vukua 

· Alman İJ<:~!;:u:nandn:ı'ı.tı tarn· 
l!~an dün r,ece ne~redilen teb. 
::ngcıe ~;rle deniyor: 

l<:ırımda Alman ve Romen ıot:ıınr: 
~fddctll Ulklp muh:ır<!bclcrinden &o::ra 
~Cercln c ·nı.ıp kıyısma ·1ı.-:ırm:~l:ırdır. 
tUm:ı.n lıE.\'ll Jt ;\·~~.::! s,v:ı!:top~. 
lh."'c:ç ve 1'..nc;ı:ı. lı 1::n ::.:-mı ç:ı;c te.'llr. 
~u 'bir liur-.tte l>oı:n.ı.:ı:ı.r.u. :ı d vrun et 
ml.{1ıcraır, 

kova civa.rmda,1d :~,raziyet:n, :r.c· geçirm~leri :ihtimo.1 dııhilindedir~ 
çen hafta düzeldiğini söylemi~- Bn§vekil Dr. Refik Saydam., l:r- n • ~ A 1 dd . d 
tir. Sözcu. Alman ilırri hnreketi. ordinasyon heyet:nin bir içtimamn ıS h ta ca es n 0 
nin yalmz durdurulmakla kalm:ı~ Tlyru?et et:ni"Ür. Toplantıda, milli 

gelen y~r ruım:ntısma dnir nlmnn 
haberlerden merl:ez kazasmdnki 
köylerde mUhim hasar oldui;;"ll, 6im 
<tiye kadnr dördil nğır olınak üze
re ~G yn.rnlırun tcdnvi .altına nlm .. 
ö~ ve lO ölü bulunduğu a.nln§ıl • 
mI§.ttr. dt·~nı. Rus 1krtnlırmı:ı her pin 1::onınma ikımunu:ıda tc.rliller ~·a .. ·il•• rLrçu·· rlu•• ka"' 

r.1uiö~lJ:J ıt:ınrru::1~ ynpar!l : diı.s pan J:iyL'ıa ilzerinde ı;örfı§üJmüş • n u K .u nı 
mana. c.z;m za:-ri:ı.t Yerdiı lilderini tür. Lfı.y.Jıa, Vcl.il' r Hcvetinin 

DXILf.ı.N KÖYLER 
ı;rzincnn. il.2 (A.A.) - Tercan 

ikn.za.,mdn ha.sar ve znyr.ı.t yoktur. 
l{cmclı lmza.sx mer.ke~inde ilii ev 
ve m:mL!:: .na.biycsl köylerinde bir 
ltIS:m. .evler yikılmıijS:ı. da. nüfus za. 
ylıı.tx olnuı.ıru§lır. 

m.ve c: m'c:tir. Sözzü. devnmla, l>ugilnl:U mutnt igtim ınt1a son de- S" ~u! u 
d~·~_.,r lci: :fa gözden geçirilcce1ttir. Du tct • Ut 

'!'ul:uını ct.nubund:ı ::1 ltrlm~c. -ptyn. 
de ve tm.!t t~ .ıııcrt bir So·:y t .ı • 
varı tUm ::ı..uı bir ı:ar :ı ı . .; ı:nu 1 c 

M::ı,p. ~. :ı.T lo!toln.mslt, llı:loynros • kiki miltcak"p B~'ilk llillet Mec
lııv tz :ve Tu!a b6'...:;-elerlnde Almnnlar &isin<' se.vlwlunınru;t lrnvv.etle muh· 

JD!l"•lô:;;> ctm!;tır. D COI: Cw•r ::. m,.11, 
va 91 top'.a d.g"er h'lrp m:ı.lz~ı:nes! ele 
gcı;lr!lml .. tir. 

llerlcmlyorlar :\'e n~ır zay.ııta u:ru • ıtemeldir. 

yor·:ır. Rostov b5lgcsinde, Rostovıa -------------..

Londrava DU mnr.ı:n U?nln~rndc!:ı toplu ltuv • 
vctlcrle Y-:.ıtı:ı bir ş::.şırtm.-ı te,:?b • 
till.cll A1m:ın l:ıtıı.l:ınnın mUJ:ı.faıı.sı 

karşıs:nda altlın kalmıştır. 

DUşman a{l'ır ve kanlı znylata uğ • 
ramı tır. Hllcum eden 17 tanktan ye. 
d1s1 ıığır tipte oımak Uzere 11 1 imlıa 
ei!ilmlııtır. 

&Avtı.i ;ve av tayyareleriııdeıı mil • 
rekkep tc§klller, blltlln cephe boyun ... 
ca dUrınanın gcclt muvasa'a hatları. 
na :ve ıayyarc meydanlarına muvllf • 
t&luyetlf hUcumlarda bulunmıışmr, 

örçok trenleri t:ıhrıp etm~ler ve .Sov 
191 .bava kuvvcUcrlne nğır ko.yıplnr 

wıırrd1rml;ler.1lr. 

:Noskova günd!1% ve secc ln!llAk ve 
yailglD bomb:ı.tıırlyle bo:mb:l.l:ınmıştır. 

Demlryollıı.n tcııls:ıtuı& ~"D.pılun tam 
ilabctler ciddi hasarlara aeb~p ol • 

'In:;ımrog nrasmj:ı ı;:ırp::rn:ılar, 1111.. 
detıe ve fns:lasu: dovnm etmekte, fa.. 
kat Almnnıur, ağır zayiata 'Uğrama.. 
!arına rağ':nen hiı; 'ilcrlcmemoktcdir. 
1er. K.ordcl Hulun Fin'O.diya lhAkkrn • 
daki beyanatına dair sorulan blr sun. 
le, Lozovskl ou cevabı vermlştlr: 

Yalanda harblD nihayet bulacııtma 
dnlr olan Finllncllya beyanatı yanlıf
tlr. FinlAndiya 1ılllıCımetl, Almtuıya 
nm tesiri aıtmdadır ~e Hulun tekil • 
flne doğrudan doğruya cevap vermek 

n ~ııçmm:;\'C°ıı. g:ı.lı~or. 
Gımeral Hutzingcr öldii 

Harbiye nazırı general Hut. 
zinger"in lıwms tayyaresi. Gard 
cy:::.letinde Lovj~an'da &rcau 
yakin1er1nc düşmilSfür. 

Tayyare o/01cu1anndan altısı kö
mUr haline gclnüet,ir. 

Fransız Afrikasrnda yaptığı b!r 
mu:1tur. seyah~\.tten ıdön~te olan gene· 

;6\ t'UlUl hava kuvvetleri tarafından ral Ceznyirden tiU sabah saat 8.32 
~ b.1 ~a ı;ece .nucumlan, Gorkl 
!llUı fabr!ltaları Uzerlnde .cıereya.ıı 
.~ir. 

s:.1;:.rya:!a:ı getirilen 
Kuvvetler 

de ayrılnn§tı. 
Tayyar.ede, na..-n:ın yanında sı· 

vil 1htlS'Wii kalem ımUdürU Jan La
büzidyer :ve emir zabiti yüzba.~ı dö 
Rıwayer vardı. 

Ölenler arasında nyncı\ pil"t. 
.L..lm:ı.n matbuatı Sta1inin St telsiz .memuru ~e .nazrr.m oda Jıi.z-

bbyadan cep1ıeyc mühim mik. metclsi bulunuyordu. 
tarda tn.kvi.s.e krtala.:rı 'tt\·ketti • R 
iin~ d:ı.ir Sovyet mensuplarından uroelte 'Berlinden verilen 
nri en lı~b~ri ıröze ~::rpnca'lt bir Ceoap 
we!dlde r.eşrdtmektedir. Berlinde yarı resmi bir kaynak~ 

ll:i:lzc:.elcr bu h:ıbcrin Sovyet a.sım-t tan ibildiriliyor: 
ka:l:-ethıln ~'l1tılt'lıl!'ma dair geçende Amerika Birleşik devletleri 
mtıor t.nrnfmd:ı.n ileri stırlllml lddia • hükiı.metine verilen Fin cevap 
,,,. toyıt ettiğini bc"irtmcktedlrler. notasının metni tugün Almnn 

lF!lhaldl:~ B 1 vık Rusya muımve- hariciye nazır1ıJ::rındnn :yamlan 
aete devıı.m ct::n _.., dU1UnOll,'.l'll tak • ı gaz~~cciler topluntrsında okur:. 
diTdc on nıı .ftı1 ıl"" n:ıtıcrlnl te~ltll e. mu.~tur. 

den vıı b-.ı muı::zr.m mı:ımıcket.ln b:ı.ıJ. Alman hariciye :nazırlığı lln.sm 
a b:::l:n'lerı Jı;ln n~Tılan ~a kıta- l 1bürosu rnüdüril elçi Dr. Sclunidt, 
Jarmı cepheye gönclermelt surctnc son en ehemmiyetli cümleler üzerin.. 
çareye baş wrmak mecburiyetinde • de bilhassa durarak, 'F:inlfi.ndiva 
dil'. t.a.ra.L'.m<.lan alınan ve dürüstlük 

R.o 
.. .. . ve soğuKkanlihğa da.yanan :vazi 

stol- onunde vazıyet yetin, Amerikan siyaseti ;ve söZ.: 
1 . in.car. .~j3:1'~ınn doğu cephe- cülerindan küstahciı şantaj te
sınd~~ _?ıl.a nlıy::>r:. 1 ş?lJ.bü~1erin~ karşı mükemmel 

!Mut~cf k -uvı.: er Ulcraymı.. bır cavım o arak addetlilme::inin 
daki llınr€ret snrsm~ıı. P..octof ger~k o1duC:•1lnU bildirmiFtir 
önünde ve ":"'°ti i:. · 1 

• "e }-eni_ Elçi ~niı:at bu ter~bbüslc:-e 
den bazı St ate.;:: n .. : tc.!nr ele ''Ruzvclt'in sinıES albümü" ismi 
aeçirmitkrdir.:. :r-.ı::~r Jtıtruarı.. verllec~öini .ilüve ctmi§tir. 
mn . ibUhınd~gu. ibo.gede ~ek ~ .Alman m:ı'hfill~-.inde, Okyam.ı. 
~'T;ye !t1~1ıyeti>:t'l~ b:ış.-a bır sun öte tarafmdnn ge1en hücum. 
&e.Y' ıKnyaeailme:ni;:11 r. larm ne so;hı...'lilianlılık, cesaret ve 
T.ulaya kargı y:r.ıi tt:arr.ızlar azimle geri atı1dığma işaret e. 
t Rtztl Yı1dtz ga..~tesine ge1en dilme:rtedir. !Burada mevcut olnn 
te!zn:.flnra f,!"3re, Alrr:nn!ar taze kammta göre, aklı ba5mda olan 
Ju.~:vetl~r gctfrdikten sonra dün her Amcrika1r bu ve~ikayı oltu. 
Tala'ya laı.rşı y~ni taarruzlcıra du".ttan sonra. Amerikan siyaseti 
~i6le:dir. rnenullerine bir tokat atı;dığı 

Sovyet cfu:iltnmınn çekilme:;.e tesiri altında ikalaeaktlr. 

Demo1trnt liaerlcrinin 
söyledi[!i nutuklar üzerine 

Vivana konferatısı 
geri btra uldı 

Londra, !l.3 ( A.A.? - Bir Al· 
man sözcrüsünün haltbazırdclci 
harbin barış :•o1iy1e httlli için, 
bir konferans toplanması husu. 
sunda Almanya tarafından bir 
teşebbüs ya:ptldığn:.ı tekzip ettiği 
söylenmektedir. Alınan teklifk. 
rlnin Viyana konfernnsma davet 
niyetinde bulunduğu memleket.. 
ler 'lar:ıfmdan soğuk ltnrşılanmı~ 
olması muhtemeldir. Viynnn. 
konferansının tehir cdildij!ini 
bıldiren daha b~ka sayialar da 
vardır. A.5ik9.rdır ki, İngiliz, A
merikan ve Rus multabeleleri 
sulh teşe'bbilsleri için cesareti 
kıran bir :hnva ya.ratmo.l.1:adır. 

Çörçilin Mansiyonhavzda söy. 
lediği ve Rurzvelt'in mütareke. 
nin yrldönümü münasebetiyle 
iradettiği nutuk, demo'1.Tcrtlnrm 
galip gelmek için fiÜphc bırakma
maktadır. 

1 erç zap ed.{di 
(Ila6 tarafı 1 nclde) 

b"slnde havanın mllsnndcs!zll~ino rn;!. 
men Almanlar taarruza. dev:ım llo 
Ruınıırı gen çekllmeğe mecbur et • 
ml!Jlerdlr. :Mojıı.isk, Maloyooslııvcç, 

II'ulnda şlclrletll muharebeler oluyor. 
tn'!!llzler Tuladtı. vaziyetin ~ıı!ı!m oı. 
au~ll, .Alman taarnmuıun Rusları 
gllc; vaziyete ~oyduğunu söylUyorlar. 

Lc..'ldra, 13 (A.A.) - (B.B.C.) 
Ukrnynıı.da yağmur durmuş ve ye 

S'l!nlden askeri bareko.t ba,ıamt.~tır· 

Uoskova cephesinde Volokolnmsl(da 
11\lmıınlıı.rm çok bUyllk kuvvetler top. 
lıı.dıklan haber veriliyor. 

c~ 

BM- a: u.a 
yo~~an çıı· tı 

Dlln gece snat yarım mralnrmda. 
t::ınkıı.lar cs.ddeıı.lnde geçen '98 nums. 
~a~ı tramvay Şi~h::ınc yokuşundan iner 
kcn yoıcınn çıltmı:s ve yaya ı~nldırımr. 
r.a kadar yUrllyc.rek Uzer1nc blnmtşUr 
Vv.tm:ın bUyUlt bir m:ıluı.rctıc tramvıı. 
yı durdurmv.ğa muvaffak olmuş, yol 
cuıar bir hayll tcl.A§a dll§lllUtılerse do 
ins:ıncn bir zaylııt olmamıittr. 

:Kaza hakkında. tahktkat.ıı. b:ışlan.. 

mı§'tır. 

(B::ı'J forn.fı 1 nclde) 
l)ir 'buçuk metre yiW.s~'·'ik ve 20 
rantim geniJliğ"!nde olnıa'S ilzere 
kc-s~diğini lıayre'tle gönnüı:lcrdir. 

Hemen ynpılruı ufak b~r tetkikten 
ronrıı. vitrinde teahlr edilmekte c. 
lan 1400 llraltlt blrt.aJmn u.st.rn~ 
mantonun yerinde yeller eatiğı 
meydnnıı çtkmı{1f.rr. 

V n.ko. hemen "Zllı'brtaya. hn.'be r :ve• 
ril.mia ve ta.h'l$n.ta başlı>.nmıştır. 
Mağaza dfin nlk!;am saat 7 de ka 

pamnt{1tır. Mağaza.nm '\•ltr.i.nintle 
teŞhir m.nJ:sadJe :kepenk ~'oktur. 

Erzincan merkezinin Hemdikl, 
Kilkiş, .Kut, GUc:.i.lcr, .A:ra.epala.ng::-. 
sı .köyleli Jrfımilen yikılm~tır. Div 
r.mi köyünde de 1iç ev çökmüısf;Ur. 
Beş ~i~i ölm.UI', 28 .kif}i. ~·nrnI~. 
ıtır. 

AmerJka için ka·i 
saat yaklaştı 

Ke:::iJeıı vfuin cmnı da ıbir mUddct Vaşington, 13 (A.A.) - Me. 
tenberl \kenarmfuı.n hafifçe .çn.tla • 1buslar ımeclisi, bitar:.fhk !:.anu
ımş bulunuyordu. Ağlebi ihür.al, nunun e1fuı mevcut, esaslı ilci 
hlr"...ız "Veya hlmizlnr bu .Çlll.lıılrtan maddcaini ilga layihasını tetkik· 
istifııac c"ertr.c bir clmnstr:ı§la. c:ı."it le meş~ul olduğu 5u sırada, siya. 
rini 20 .s!lllıtl:ın ıg~]ğ:inde kes .. si mn.hfeller Birleşik Amerika 
mlıtler ve iburadan l:ollarım ırolta • :için :kat':i natin ynkmda çalaca. 
ı-aat ~tr!nde'Zi ast:rngan mantoyu ğını"' belirtmektedirler. 
çn'lnuV)ardı:r. Bu mallfillcr, Japon - Ameri· 
:Mnğnznnm 2C-30 metre ilersfn - kan müna!re'betlcrinde ('lan m~v. 

de po'rs ruütnsı buluıtdllI;'ll hnldc cut .kararsızlığın zail olmakta gc. 
cür.ct.Mr lıırsizla.r ya1ml3nm:ımnğa .c.ik.""lliycce;;ini :ve Uzak Şarktaki 
muvaffnlk olmuı;:Inrdır. Bunun se • waziyetin barı~a halledilip edil· 
bcbi tahmin edildiğine göre, nıa. .. miye:::e~in unla§ılncağını söylü. 
ğazanm sağ tarafm.dn çıkıntı ha. • yor1aT. 
!inde bir tiitüncllnün bulunmasıdır. At!antfüte, vaziyet a'lmmı~. 
Bu suretle n<>C:.tn. bcldşcn po'l:i.'3, Ameri:ran müdalınlcsi bir unri· 
mnI;rnznyı görcmemcytir. lfumzlar, ' :vakidir, yalnız bu iştirakin §Ü· 
ı·itrindcki daha b'..rçok kUıık .man • mulü meselesi vardır. 
toyu ~lııhllmck im.'ltfuuna ıru:ı.ll.!t ol Finlfı.ııdanın Sovyct Rusya ile 
C.liltlan halde \bunlara dô'.ınınmnmn munfer:d bir sulh yapması için 
Itırr ya o ınrnil.a cad.dedcu yolcu • Bırlcsilt Amerikanın vaki olan 
ların gcçmesfne veya bu manto ile t..:kliilnc 'Finlandiya tarafından 
iktifa ct.meleıii:ne hamledilmekte • '\'erilen v~ dün Va.gingtomı. gelen 
.. cevap, Birleşik Amerikanın du. 
cıır. 

Zıbrta lstikW enddesl 'U bi ge .. rumunu de;fiı;ti~emekte, fakat 
cenin her SMtinıde insan bulun.ı.n 1 Japon vazıyetının kalkınması 
bir enddcde lllr.3Ii1Ct ynpınn,tt::ı.n ı Lcyfiy~ti dolayısiylc hususi bir 
ı;ekjnnıiycn sw.1luları §lililctlc n.ra • cll~~ıy~t almaht~~rr ... 
m ··ts. lse de henüz bir 11}ucu elde Fil~.::ı.~u;:a, Hul ın1 dun basın 
<'ililemcmi§tir. Di.Utltan müGialıde toplantısında işaret eaer gibi gö· 
:minin<len b::ı.zılan mal ümn.tlnrınl'. ı.r~ndlı~.i '\ ec;b.ile, A.rknnje,ksk yo
mfiraca:ı.t edilmel: il.zere :zabrtı.c:ı. b, .li'.inıCnrliyamn n!:l:eri haıcke· 
davet ed~s1crdir. tinde!d irJ.i~af do!nyısiyle ukan-

Ruzvelt 
Kömür madenleri grevini 

önlemeğe çalışıyor 
Voş~ngton, ıs (.A.A.) - Ru:r_ 

velt, kömür madenlerindeki grev 
ehdidini uza:klaatmnıı.k üzeri! 

sarfodilen gayertlere ıtekrar şah. 
sen ~üdn.hale etmiş ve sanayi lt
ş2ldmllerı konferansmm üç Jide. 
riylc b~ıca sanayii kumJl'Rnyn_ 
Jarmm uç memurundan cuma 
günü beyaz sarayda. !kcndisiYle 
görü~elerini rica etmiştir. · - -----~ -------
Kızı/ordu 

:m1$ bulunmaktadır. Ve SovJe~ 
lcr .Birliğinin iaşesinin büyük 
Jcısmı. civarını Japon bahrİ}'C!:ıi. 
nin müralmb~ ede:bileccfi ve 
Vladivc.::tok yolıyle temini ic<?· 
~tractrtcdir. Bu sebeple. Japon
ya ile Birle"'ik Amerika nrnsındn
iki gcrrrinli 'tin arttığına d::ı.ir ol::.n 
hab:::rl~r. Vrşinntonda. <ırtan b:r 
lı1ka ile t~ip cdiliyar. 
Dazı kimseler, maliye nnırn 

o:nn:ıri J{oya tarafından söyle. 
nen nutuk yara.1armdaki teza .. 
hiirlcrin, Japonya tarafından mc
harctle tatbik edilen sinir harbi 
sahnelerinden olduğuna inan
makt:ı devam -ediyorlar. 

Du kimı;elcr, bir Anlasma yap.. 
m-ının daima mümkün olduğu 
ka11aatindedirler. 

mecbur olmu~1nroıı <in conm nehb _ Bundan lba.~!m, Alınan siy:ısi 
rin cenup mn.hnllekrfade Alman pıalıfilleri, müşterek düşman bol· 
lcuvvtlerinin cen:ılunıı kuvvetli b'r eevizme ka.rş:'-1;imal c'cvlet!eri e. 
muh::ı.bJ t.:ı::.tTUZ yn,:ınu,:!nrdır. Dilli I ras;n~a ve keza Fin • no~a~ı~a 
man s .. k·z ti!omerc mesafeye ~e- belırtılen mukndd0 ra_ lnrlıı!m~ 
'61m.i:;Ur. , d'! iro:ı.re"' etme!ttedir. 

te."Illelre nnzırı amiral Platon de 
mi""tir ki: ' e 

rta ark in ıuz 
kumaodaDlıf!ı 
r" e ı verilece 

B•::ı1a!l bnc;ka her iki tarnfm 
bir durum alacağım ve Kurusu.. 
nu'l Vasın~tona muvasalatının 
b~r iki taraf no-ktai nazarmdaki 
uzla .. mnz mahiyeti göstcrmd."tcn 
ba:.şlm bir is: rarnmıyacağını 
tnlımin edenler ee QC>ktur. Bir S~·~t tc.• .. ;·-i c':in~e. ce- /ttfos Ohyana~u geçme 

n~p cep.ıı ... · ... ~ ; •j 11 .... :n faal 1 n~~z::ıra f:ırJdı 
bır pıtı·~ ., ~ - · .... ~L• eri h:ı.· Amerikııdan lngiltercye tay. 
be~ . ~·~r •. = .:tcı.. r . B r tny:•nrc yare teslim eden Amerikalı ~G 
t~.t~lı. 6 ~ ;:na'l ... tnn~a. r..!:=erl bir tayyar~ci söylcr.diıYine rörc 
tech z:ıt Y J ~ ıO d~:ı f~'a ond~ktın buçuk saat wrfmda At· 
lı::am;,·~:-ı v~_ lı! .ı:ı tr~!v~z t~Jtrip las Ol·vnnusu iki defa ı:-ec:mek 
eb::ı ~tı!" •. Er. ~ 1 

• ~., ~~r~t ~üc • suretiyle bir dünya rekoru tesis 
mn, b::m:=ın ı:; ... er , c <:. :1.1 m~, ctmi-;tir 
mih~~c;rc ~a 2 t"r-: !: 1 ~ ·;ımı!l T;yyarccl sab:ı.h1evin hafü 
vo d ~~r. 1. t~n·:: !:ı. '::c:ıı:t~~n bir kah,·~tıdruı f:onra. ·bir lngi • 
yôld~'.';Dl 11!'.~:ı. . ..... .ıc;~ nf~ ?? liz deniz UıV<·nrc limanmdan ha· 
t.ı_:hrıP .cru. ... ı.rr. .. .. ~ ... : • 1• l v·l"7ımış, ö·-ıa yemc~ini Tcrrc • 
~~yaz. ~um·... tn . • w .... c..c. :-Jc·n-c de ycmis ve durmadan 

Clbutı bUtUn kuvvctllc mukavemet 
ediyor. Bıı kllı;Ult fakat nz!mll mUs • 
temlekenin karan katidir, CibuUye 
ynptığım scynhntten bu lnUba ile dö-
·ıtıyorum. 

.A.mlrnl §Unlnrı !lAve etmiştir: 
Ha!v.iki Clbutl merhametsiz bir ab 

lı..kıı. nltmdadır. Halk açlıkt.nn 5!U • 
yor. Hareltetimden evvel Clbutlnln as 
kerl kumandanı korkunç ablukanın 

izlerini zayıflatan vücutlarında taşı • 
yan znb1Uerl kUçUk nbttıert ve ncl'er 
lert n:ı.mma C!butinln Frtı.nsada kal • 
m:ısı ıı:ln vnzlteıertnı sonuna kudıır 

Samnrnya bir lngiliz askeri 
heyeti gitti 

Eııdn1>!.'1te, rn, (A.A..) - Stdl!.'1!. 
lCızılorduyu orta~rh lng1liz J;umıuı 

danlığı emrlnc koy:ı.rak tek bir 1n .. 
glılz - Sovyet kuma.ndanlığı te~kıll • 
nln L-ondra hUkfunetı taratıııda.n Moı:
ltovcı hUk(tmeUnc teldi! cdlldlC'l ha • 
bcr \'CrllmclttecUr. Bu t.ekllflcri ge • 
nelkurm:ı.ya bUdlntıck üzere Sıı.ma.re. 
ya bir .İngiliz nslı:crl Jlcyet1 gi.Sndcrl:.. 
m~tir. 

Bunlar. bu noktalarm .esası 
Cün"..hurreisl Ruzvclt, bahriye 
nazın • • oks ve hariciye nazırı 
Vc's tar:lfmdan söylen~n nutuh 
lar olduğunu beyan ediyorlar. 

Amerika harbe 
• 

gırerse 

rın ı .. ,,.,. '""'" c · l . . . .... ..... " 3 o•r tnyy~rcve atl.,m.1 .. tır 
ls., cr .. ..!cil ,.. 'c • D · ·· • ·· · • 

ynpacııhlnnnı b:ına nıcncn ve resmen ZAYİ- Hadımk6y ağır to~u mU!'. 
blldlrd!. ' tahkcm mevki o.tay '4 tc'!'l. :ı.lc1ıZJm n::-

Brezilya bl raf 
ke ma aefj 

:-".: ......, • c..'-~ • 1 e ı ~z. .... n arlı., ır:ı, :ılMIŞ 

Göre... v~ r.;.va lmrarır!:en 1n~iltercye 
I?u..."'Yftlfdf merf durum hak- donerek sabable~'in havalandığı 

kında alman son haberlere göre, ~ .. vvare limanında. nkşam ~ 
Lcningnı.t bnlgeelnde değŞkl k lfine yetfşmi§tir. 
~'O!ttur. Bir tarafta Almn.nlar Ne- Cibuiide vaziyet 
'Vayı geçmek tcşobbUsU,!lde bulu- Vişid'e tayyareden , inen müs. 

M areral Petenin emri kerJlk tezkeremi z:ı.yı cttım. YeniS1n1 
Vişiden gelen bir ha.bere g5re, alacağımdan c.:ıklslnln hllkmll yok 

mare.,al Peten'in emri il.zerine tur. 
D:ılndier, Blum ve general Gıım- B~U;;t:ı,: Oilun lskelo &okalc B No. 
len, bu s::ı.bah Bordodan Fort • <la)\fl!..hidJl!U!iu Şemsdfuı 
Portaletye gönderilmişlerdir. . ' tcvcWklü m 

Lonılro, ıs (A.A.) - B.B.C. 
Arncr:~a. harbe girerse Brez"lya 

da Kuıraf knhnrync:ıktrr. Brczilyn 
hültümct erlt5.nı: "Biz mazide ol .. 
duğuı gibi bundan•ronra da A.mcri· 
im Birlif,'ine t:ı.raı."!t.rız ve Amcti • 
kalı_tajğp...J:QCCe~;' dem!ş!ir. 

Hitlerin 
karargatıırıd 

ır opıi11tl 
yap ıaca'il'!1! 

L<Jndra, 18 (A./1..) - UJll1 p 
drğma göre Hltıerln ~-
hında b!r toplantı yap eti jJI 

Bu .toplant:,.cmm ki§ se! 
olduğu söylenmel~tcdir. 

~ 

Roskovaya taat 
zu Hi ler idatf 

edecek ıl1! 
(Il~ t.arJıP!ı .. ~ 

da. demlryolunun 11esııd ıı.51'1 ~· 
rlyorl:ı.r. Bu hususta !ft ?ı'r p· ıJ 
dmı gelen teyit cd!ci JıJl 

:ı.ı:o:ıl:ova lte !miJlde, f 
el derecede hUcumınr. 'il 
nklp devam etmektedir. tıt~ 
®mlnrm bUvUk ınçüde • ıııı 

1>nş1angıç tc~kll cdJP c 
lemck güçtUr. 

-0--

So yet Te 
A)~ 

JJ1os7.;ova.. ıs (A.· 
Sovyct tebliğı: ~ 

12 fiOn teşrinde . 
bütün cephelerde dll _ A,_ 
pısmıııJardır. 2~ >ıır.ı 11 s~uteşrınd~ ~ t.iJ' il 

ayreni tahrip edılın 
.re kuy~ttik. 

5 
~ 

12 sonte§rindc ~ 
ynr .. si :Uo 1cova Y 
ripedilm~ 

1 n oiJiz.ief 
~ utitıİ~ c 

bo t rtıa~ 
is e,, ılef,, 

··d,fş' 
Fransızl:ır JtlU 1' 

butunac!l cı 
ı.c..ndrn, 18 (A.A·) --; )o 

rumunda h!ç!Jlr ını..şıı W 
llzlorln ı:e.rd!Jdcrl 

J~ransı~lıı.r c .. v:ıp \·erıtl 
.kııt, lngillzler, Fra!lsıı ~' 
z:ıren mcvzn r.ni ır:ull 
'\Crml.şl rdir. • 
Am:raı Pclen n <: tıU•; 

ği ta'::Jlrd:?!. m :ıtl ~ 
buluP.:ın not u, f'rnıı " ı 
'fa ll r:ı dı ım g J crtl1 

o - • 

J ' 



H A B E B - Aklanı pcıataaı 

Müracaat: 
Deniz Köşkü 

(C'ı&&et.~ıdn lı4rhıc• •Y~ 

olmak icin 411•••• 
YER A ANIVOR 

Bay Mesut 
Besiktaş 

9 ah;d;~-;ü;Üşen ir sürü balık vü
cudumun Uıerinden sürünüyor, 

benimle oynamak s.iyor 

, ,_Jlık :1'Jlinılakl l.a.rfh ÇCM,'.eT~ im. 
llO~uyı. birlikte ;•ııdrrtlN"~k ı 
E\"LE?\'llE TEK.Llın.WU. tŞ AKA 
lL\, İŞ \'EI:\\lli, AI.11'11. SATJM 
&ibl tiro rı rml!ıt,p~tl hal7. ol1DJyıın l(il. 
~11k ilit.,lar p:ırnsız. ııe1-rohınur. 

l 1 ve iıçi arıyaniar: 
il- YUk8ek iktisat ve ticaret mekteb 

tıanka vubeslndcn mezun, iyi frtı.llllU".
ca. arapça.. eski yazı, daktilo ve b!_ 
rnz da lngllizce bilen bir genç, her• 
hangi huııu&'i bir ticaret mUcssesuin
~ çaJt§lllak istemeld.edlr. (Beyoğlu 
Alyon sokak, Klmilbey npartıman 

No, 2 de Necm~ Arana. müracaat). 

( latanbul Belediyesi ilanları 

Nişantn§ında ktıın Yali kooağının tamiri nçık eksiltmeye konulmu§bır. 
Kc§lf bedeli 4657 Ura 76 kuruş ve ilk teminatı S<t9 Hra 33 kuruştur. Keşif 'Y<l 

şartname zabıt ve mus.meltl.t mUdUr!UğU kalcmlnde görUlebU!r. lh:ıle 24.11 
941 pazartesi g(lnU saat U te daimi encUmcnd ynpılacaktır. Taliplerin IDt 
teminat makbuz veya mektuplan, Jh ı tnrihlnden sekiz gUn evvel belediye 
fen l§Ierl mUdilrlUğtıne mUracaaUa alnca.klaı'1 f: nnl ehliyet ,.e 9H yılma aft 
tıcarct odllst WBikalarile ihale gUnU muayyen saatte dalm.t cncllnıende bu • 
ıunmalan. (977Gl 

-7-
verengi ile yeşille ka:ışık. renkte 
olan bn mahlfık genış ngızhdır. 
Film çekmeğe başlarken m:ıkiııe
n:n r;ıkard1ğı güiiiltü onu k~..<;ır
dı Biraz sonra firar cttiğirder. 
utanmış olacakki tch11r geldi. 
Jörgün yanımda bulunma~ ısına 
kızdım. Böyle bir av kagıı:ıin:az~ 
dı. Biraz soma Alfrcd behrdı ve 
foto~rafla r 1mimi çekti. Dalgı" 
b~ lığının altından bağırma/hı 1 
b.:~ladım: · 

- Allahın bclfısı Jörr neden 
gelmiyor? 

Alfrcd e!iyle ı!>:ı.rct cc!erek, 
"ncı-edeyse geliı ., kabılındeu bir 
; ~ret ,·aptı '" suyun füıtiine 
çıktı. 

l)es~ere balığı bu esnada tek -
r.ır Jt'mıştı. J örg bann doğru i-
l rr •.._ k tir mercan tcpesinitı 
or, mı i~ret etti: balık hcrha1

-

d~ or.:-vo c:r.;;mmı~ clc.cal:. Mc>r - , 
e ru:ınn ilstüne basa basa ilcr -
le"k n mercan dcllarınd:m birk~.
çı sikletim altında kmldı: hit· 
kaç deni: kimisinin üz.erine düş 
tum ! Tırmık içinde olarak kendi 
mi bsc;!{n bir tarafa ~ttım. Birltz 1 
sonra büyük bir tehlıke a~la~tı -
ğımm farkına '~· l~rpıle -
rin yam başında. büyUk ~ır sinsi ı 
bah~ vardı. Sınsi balıgı. sır -
tında zehirli ijne taşıyan hir ta 
Irktır. Kumun içine gömülen bu 
~hlıik dışarda bıraktığı iğne -
~nin üstüne baruın bütün hayvan 
lan yıldırım çarpması gıbi öldu-
rür. 
Şimdi balıklar ar~nda bal~k 

gibiyim. Etrafımda yilzüşcn bır 
sürü b'.l!ık bana yaklasıyor, vü-
cudumun üzerinden sü":"ünüyor, 
benimle oy~ istiyor. Onlar 
la. ne yazık ld meşgul olamryaca
~ım zira destere bahğ1m nvla. -
racak olan Jörgü filme çekmek 
lazım Destere balığını 'bir türlü 
filme· alamıyorum; benimle ta -
nışmak istediği için samimiyeti 
fazla ileriye götüri!rek çok yaj{
Jaşmıştı. Balığın a~k bir gö -
ğüs rewıini alabildım. Uzalua_s • 
tırınağa teşebbüs etsel!' kaçac2-
ğı muhakkak. Jörge bıraz d~ha , 
&Qbretmesi için i§Sret. . veroım. 
Kendisi nefes alma){ ıcın YP.ka
nya çıktı ben de mcc;nf e ka~r.
mak için on metre kadar gerıle
dim Arkamı çevirdim. bir de ne 
~r~yim? Destcr~ ba.~ığ!. yine va· 
mmda Pesimi bır turlu bırak • 
mak iStemiyor. Canım sı.kıldı, 

(Dct.amı rnr) 

13.U.1941 
18.03 D:ıns mtıziğl, 18.30 Geçit 

programı. 19.oo l{onu:ma (DcrUcşme 
snatı), 19.15 D:uıs mUzlgi progn:ımı· 
nm Udncf ktSmt. 19.SO Ajnruı, 19.45 
Yurttan sesler, 20.llS Radyo gazctcst, 
20.45 Rast mııkamınd:ın şarkılar, 
21..00 Ziraat Tak\ inıl. 21.10 Ttlrl,ço 
fllnı şarkıları, 21.:::0 Konuşma (Şiir 
saati), 21.45 Radyo seı1fonl orhestrn· 
m, 22.!0 Ajans, 22.45 D;ıns mUzlği. 

YAZAN: ISl<..ENDER f . SERTELLi 
• 34. 

lip olanlar çoğalır. Hem ben 
çirkin bir kız da değilim. 

- Elbette kızım. Melekler 
kadar güzelsin sen! Fakat, 
padi?h buradan kaçtığın! 
duyarsa halimiz nice ohır? 

- Biz habersiz kaçarız .. 
Nereye gittiğimizi kimse bil· 
mez. 

- Ya Cafer' ağa? .. 
- Ben onu da kandırır, 

ondan da yarclmı ıörürüm. 
Sen hemen bana böyle güzel. 
yak1§ıklr bir koca bulmağa 
çalı~! 

- Peki yavrucuğum. 

Evl"mme t~hlifi~ri 
~ Orta yru; , iyi maaşlı memur bir 

bay, 28 Ya§llll s;cçkln olmryan bir ba. 
yanla evlenmek ial"'mektcdlr. Dul oJ. 
mnaında mahzur yoktur, yalnız tipi. 
nın gllzell ,.e mlltcnasip vUcutlu ol • 
rnnhdır. lstıycnlcrin (Apaydın) rem
zine mllnlcaatııı.rı. 

• YB§ 24, esmer, orta boyJtı, tcm!z 
bir nllo kw ~C..40 yaşlarında blr boy 
:a evlenmek istemektedir, Bir mUd • 
det evvel kocasmdan ayrıldı:"ı lÇin bir 
ue çoeuğu vardır. (L. S.) rcm7.lne 
miim.caat. 

• Genç, beka.r ve kimsesiz bir dev. 
:et· memuru, ev işJcrinl çcvü" bllccek 
intizam seve..'l ve pek Yl1§1I olmryan 
lılr baya., aramakUıdır. (BU!cnt) rc:rn 
?.ine müracaat. 

* 27 ~nda çok iyi kazançlı. yük. 
sek mt>ktep mezunu ve serbest meslei< 
ten kuml"l\l, orta c.rta. toplulu\ttn ve 
Yllcudu Urızast buluunmıyan, içkisiz 
bir ba~', 2-. 28 yaşısnndıı. dul bir ba 
yanla evlenme"'- istamektedir. lstıyen. 
ler n (Çi:n) remzine mUracaı:ıtıuı. 

:;. Yaş 16, boy 1,60, kilo 5i, 
0

ort.a talı 
sıııı, esmer, siyah saç\ , kam çözlU, 
ktıra kaFlt. ara.p tipin\ andıran temiz 
bir aile k'tzı, ı:naap 125 liradan B§llğı 
olmayan, sarışın ve du.rust bir erkclde 
e\"lcnmek istemektedir. Bu b3ym tay_ 
ya reci olmıı.sx tercih e<lillr. (Karanfil) 
reınztnc mUrııcaat. 

~ Y~ 17. boy 1.621 kilo 5S, ortn tah 1 
aılli, ıron§ın, eıa. gözıa, çok gttzc1 bir 
r..ile klzı, maa§ı 100 den apğı olmıyan 
cltn11.st btr bayla evlenmek iJJtemek • 
tccıır. (Ç'ğoem 112) remzine roUra • 
cnat. 

:;. Yaş 39, ort.n tabslllt, orta halli 
bir aileyi geçindlrt-b11c<:ck 'tılr lmııan.. 
CI olan bir bAy 29 llA. 35 yıo.şlannd 

çok kalabahğı olmayan bir bnyanla 
evlenmek istemektedir. (Denk) rem.. 
zlne :müracaat. 

• Yıuı 30, lboy ı.60, kilo 60, ııanoın 
cıa. gözlü, mazisi çok temiz, bir ovi 
idare cdobillr kabfllyctto, allırtl ve so
kn!'tt ecvmlyen, orta. halll bt?" aııo kızı, 
35 lle 45 Y8.§lannda, alkol vo kurıurla 
nlO.kası otmıyan memur veya subny 
bir bayla evlenmek i8temektcdir. Tip 
meV7.uubabs değildir. (T.20) remzine 
ntUracaat. 

• Orta boylu, balı!~ elinde, !ovka
illde iyi huy ve a.hlAklı. daima ncşell, 
gUler yüz!U, vefaktır, !cdnktır \"C ka
naatkr aenmu, aamLmt. b1ras lisan ve 
d~ıen lilen, dansı ,.USU eğlenceyi 
karnrınca seven bir bayan: huy Ye ta... 
!riatıcr1 kendlıllne be:uiyen, nC§C-11 
açık dllşilnccll, nazilt ve iyi kalpli, 
cc.:ıur v~ bilhassa hodbin (!'[.. 

mıyım 21 ile 38 yll§lannda 100 Jır:ı 
<lan az m!Ul§t olnuyan yllksclt mektep 

mezunu bir bayla evlenmek istemok. ' 
tedir. (Gelincik) remzine mUracoot. 

• Yag 25, boy 1,75, kilo 72, hayat. 
ta hiç ldnuıeslz, lçkt ve kumarla naifi 1' 

ıı.lo.ka.dar olmıyan Anıı.dolulu, aylık 
kazancı 50 ııra olan, saııatklr bir 1 
bay, nı.a~ temiz, namuslu blr ba. • , 
Yanla C\"lcnmek istemclttcdir. ( A. 
G~ l} .remz1n<ı müracaat. 

• Yen\ ve eski yazıları bilen, kny.t 
ve. daktilo işlerinde fevkalAde laıbi 
Hyetll 3SO doğumlu bir genç lş nr:ı

mıı.ktadır. Herhangi husust bir mtıeE. 
11ese, Ucarcthruıc veya ~ dalrcd!? 
çr.lıı:abll.r. Kem de gösterebilir. (S.n. 
18) remzine mUra.cnat. 

* F..skl yazıyı mUkemmel bUcn, mu 
hıı.aobcden anlayan daktiloyu iyi kulla. 
nan, hulcu~ fakU.ltesinde okuyan bir 
genç, tahsU!nc devam edebilmek için 
çalı,,mak ihtiyacındadır. Bir ııvukat 
veya. bir tüccar yanmda öğleden son 
ralart ça.lıa§bUlr. (A.T. 23) remzine ı 

mUrncaat. 
• Aııkcrllkle 11\§iği olmıyan lise 

mczwıu bir genç, herba.ngl reıımt ve. 
ya hususi bir mUesscaede vaaat bir 
l1cret mukabili çalışmıık iatemelttcdlr 
<Ş.E. 18) :remzine mUrncıuıt. 

• Kab.-ıtaş lisesinin. beşine\ sınıfın. 
da. okuyan bir genç, mal§Otlnl tcmln 
etmek için öğleden SODra çalqımak is 
tcmektcdlr. Daktilo ve muhasebeden 
mılar. IUyazlyes~ kuvYetlldir. (M. p .. 1~ 
cnn) remzine ınllraoaat. 

" Ortamektebin sekiZlncl sını!ında 
okuyan bir genç i§ aramaktadır. Bir 
ktrtruıiyecl \'ti kitapçı dllkklnındıı. 4 
ı;ene çıı.lı§mı;J olduğu iÇin tczglhtar 
lıS'J V!rclh eder. r(L.'O.F) remzine mll
mcaat. 

• Ticaret lisesi son sınıfmaayım. 1 
~1 muhasebe, hesap ve muhaberat 
blllrlm. öğıeaen sonra bir m~SBelle • 
de ça.ıı~ak Ozcre 1!1 aramalüayan. 
{T.T.T. 185) remzine mQracaat, 

• Usenln lldnci mntf?nıı. devam e 
oen bir genç, mall vaziyetinin bozuk 
luğundnn, tnhsl.llne devam edebilmek 
lçln öğleden sonralan çalışmak l.ste • 
mektedlr. (Nurettin) remzine mUra • 
caat. 

<: Ortnokul bitirme imUhonında 

bir dersten muvaffak olamalUI§, nynı 
zamando. alle.Yl vaziyeti bozuk olan 
bl.r genç kız çall§mak istemektedir. 
'(Lc!man Y.) remzine mUracaat. 

Aldırınız: 
J\~nğtda romb:leı1 yazılı olan Ot 

kuyuculanmı:ı.ın namlarmıı gelen 
mektuplan ldarclıancmlzdcn (pıı.mr • 
lan daltll) bergön • sabahtn.ı öğleye 
kadar ve saat ı 7 elen sonra nldırma. 
lan, 
{H.99) (Karde~ler) (1Jıcel 27) (Saf) 

(N. Maskeli) Bellds) (S.S.6) (Narin) 
(Hnrlka) (S.A.) <MaÇka .. 'l'eş) 
o(Y.A'kın) (27 F.6) (Kiba.r E.) (8.lılct'81) 
CTcoman 2~) (Deniz) <Çiğdem 16) 
($.S.6) (Arda) (M.A,K.) {~uza!!cr 

HepUnlU) ("Medlç,, "Subay,, "Dertli., 
remlzlcrlne gelen mektuplllr bfidlrdlk 
lcri adrese gönderilmiştir.) 

ÇIK KONUŞMA: 
:r. Bay Servet Budak: lUl.nmız n~ 

rcdllmtşllr. Geçen ilAnmız berhııl~ 

zln gözUnfu:den kaçm~ olacak. 
:;. Bay (Demir), bayan (Koçltaya) 

b:ıy (A.E. Zambak): Ulnlarmızda 
mııh!uz lmlmr.1( 1.lzcre adresiniz olma .. 
dığt için maalesef ne!jredemedlk. 

l--r5tanbul levazım amirliğinden verilen 
L narıcı askerı kıtaatı uanıar 

KC§l! bedeli 17.ııs lira 78 ı..-uruo cıan Dlyarb&kırd:ı. elektrik tesisatı ~ı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhalcsı 20.11.9.U peracmbe gtınll ııaat 
ıJ.30 da .Aııkarada :M.M.v. satma.lma komisyonunda yapılacaktır. llk teınl. 
nalı 128.'\.M ku~tur. Tallpler'.n kanuni veslkalarlle tckllt mcktuplannr 1· 
bale saatinden bir .saat evvel komisyona vermeleri (1807-9~4ıl) 

~ . . 
•00 ton kuru ot almacaktır. Pazarlıkla. ekalltme.sl 24.11.9il JIUjU'te9l 

günU ıınat 15 te Merzl!ondıı asltcri satımılma komisyonunda y~. 
'l'ahınln bedeli 22·000 lira katı temlnatı 3300 Jlradır, Balye tcll bockllbı "f!e.. 

rUccekUr. Taliplerin bclU vakitte komlııyona seımelcrl. (1309..9550) 

~~* 
Bebcrıne t.a.hınin celi~ tiyau 11 llr& olan lG.000 adet hasta. abaaı 21.ll. 

641 cuma gUnll saat 15 tcı Ank&rada. M:NI. V. ııatmaıma komlsyommda Jı:a.. • 
p3lı y.ıırfia eklıiltmcye konnıuştur. nk teminatı 9~ lira.dır. Tallp1'crlıı Jca., 

nunt vesikalarlle teklif nıektuptarmı ihale saatinden bir saat cvı;eJ k~ 
~ona vcrınelerl. (1323.9581) 

••• 116.S~O kilo .sadeyağı a.laılLCa.lttn'. Ka.pa1ı aar1la. oklJUıa.l 9il . 

nU saat 15 te Kırklarelinde askcrt satmaıma konılsyonunda =~· 
Tahmin bedeli l!lS.G28 lira ilk teminatı 1'1897 Hm 10 kunıctur Evsat ve 
prtnamruıl Ankara,. lııtnnbuı Lv. a.mırtikleri Ye Çorlu osker: sabnauna kQ. 

DJJ8YOııiarmda d:ı görUlllr. Taliplerin knııunt vesikalarla tcltllf mektuptarmı 
ihale saatı~n • s:ınt evvel konıJeyona vcrmelerf, (1313.0554) ..... 

197.000 kilo kesilmiş ~ret!. k&pıı.lı zarfla. ekstltmcyo konm lba. 
lcsı 2s.11.91l çarş:ımb:.\ gtınıı aaa.t 15 te İrmlr JJv. lmirllği sat: ko.. 
mJııyonund~ yapılacaktır. Tahınin bedeli kilosu 45 h-u.rtl§ tutan 88 660 lira 
drr. İlk t ıntnatı 6069 liradır. Taliplerin kanunt veslk&larllc teklif ~ck~ıa: 
rmı !hıı~e ııııatlndt'n bir sa.at evTCJ komtsyona \•ermeleri. (1849.9745) 

:;. <!· * 
Z0,000. liralık eter sabunu almacaktır. PazarlrkJa eksiltmesi 17-11-

941 pnzıırt c:t gUnU saat 16 de Anlqlradn :.M ?4, V. satnı alına koıntqo. 
nund;ı ynpıll\Cl\kt:rr. Ik'lcr kilosunun t.(\hıuln bedeli ıso kunııı temlnab: 3000 
liradır. F.vW ve ~c.si her ID!n qğleden sonra ltom!BJ;ondıı OrQUlr 
Taliplerin !Jelll valutk komisyona gelmelerl. '1SS0-0065l · 

...... 
A.§4gıda yazılı mn addnı kapa.\? zarfla ekailtmelul hi.zalaruıda yamı 

gUn \e saatte Ankarndıı. Lv. Amirliği satmaıma komisyonunda yapılacsk_ 
tır. Tnllplcrln kanunt Yesıkatarito tekllf mektuplannı fl'U\lc saatlerüıden bir 
saat evvel ıtomısyonıı vcrmelerL (1885.99lt) 

Cinsi Mıktan Tutan Tcı:ıün&tı ihale gUn \'e sa.atı 
kilo Ura Ura 

Pirinç 
Toz §Cker 
Kuru fa ·ılyc 
Kuru uzum 
Praım 

lepanok 
r..ıı.ııaun 

Kuru ot. 
Kuru ot 
Kuru ot 

180.000 81.000 6300 4.12.941 11 
64.000 32.000 340() 2 15 

ı:ro.ooo :ı7.5oo 28ıs 2 •• " 11 
"0000 •• " 
., . 32.600 2438 " 15 

120.000) .. •• 

120.000) 
S0.000) 82.3200 
Gt0.200 
818.500 
GS0.000 

• ~ ıt 

2U5 S> 

3362 11 
4298 11 
3570 ll 

•• " 15 
,. •• 11 
H H 15 
.. " 16 

A lhda yazılı emzklar kapal §3o· . t zcı..rnıı. eltslllmeye konmuştur. :tııaıekri 
2S.ll .041 cuına gtınil s:ıat 16 dıı. Balıkcslrdc nskcı1 satmıı.1ma. komlsyommda 
yapıJacaktJr. ırc tc.min:ı~ı 1619 llrrı 18 kuruştur. Taliplerin kanuni \"CsikaJa, 

r.ıc teklif ın 1 tuplannı •hale saatinden bir sant e\.-vcl komisyona venneJ.eri. 
(lStU.9920) 

Cin!! kilo 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Bulgur 
Pirinç 

20. 00 
74.000 
24.":00 
14.DOO 

Fiyatı 

kuror 
22 
52 

42 •• 
l - Listeleri mucibince IGS) lmlem eC?.al tıbbiye açık cksUtme ile s:ıtm 

aıınacaktrr. 

2 - MubaTDıneıı bedeli (:.!2M.43) :ıra oltıp muv !:kat teminatı (169,0 ) 
liradır. 

3 - Eksiltme 25,11.94.1 salı gUnU ııaat ıo ~ K'lbst.a§ta levazım §Ubcstn_ 
de mllteşekkll alım ltomisyonunda yapılacaktır. 

4 - Liste hergün alftkadar §Ubcdc g!SrUleblllr. (0711) 

Kuru fnsuıye 

Nobut 
Mercırnek 

Soğan 

Toz şelter 
Gay 
Patates 

.150 
12.600 
10.600 

40i 
32.550 

-\. * ... 

11) 

ıs 

21 
1 

49 
900 
12 

. O?iiJtüler.. kadıncağız i• 
kıncı gelişinde hayırlı haber 
ler getirmeyi vaadederek sa 
raydan ayrıldı. 

Aımğlda yazılı mevaddın knpalı z nrfln ek&lltmcıerl hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askcrt satın.. 
n•ma komlsyontnrmda yapılacaktır. Ta lipJerln lcanunl ,•eslkn.lo.rnc teklif mek tup!annı ihale s;:ı.atl rl.nd"n b!r saat n
vel nlt old:.ığu komlsyo:ıa \'errn~lcrl. E\·snf ,.c şıırtnamelerı komlayonlarmd n E,lirUlUr. (13 7-9916) 

' .. Karanfil de odasına dön • 
au. 

Kara~ah onları perde ar -
kasından dinliyordu. Meyda• 
na çıkınca kendi kendine söy 
lenmeğe bafladı: 
. - Vay kafir kız.. benim 
ışlerimi yüzüstü bırakıp sa -
raydan kaçmayı dü!ünüyor. 
Aklına evlenmeyi koymuf. 
Koca bu kadar tatlı bir şey 
demek?! ben ona haddini 
bildiririm .. 

iKi CAMBAZ, BiR iPTE 
OYNAMAZ! 

Kiranfilin sözde annesi 
bir daha 3eliıinde kızına bir 
koca buJcluğunu müjdeliye • 
cekti. . 

(~mt var) 

Cinsı Miktarı Tutarı Temınntı lhıılc Un, saat ve nıahalll 

Merclmc 
Patates 

Patııtcs 

• 'aldlyat 

Nakliyat 

idi o tlra 

32 400 7• 
144 000 

J22,ib0 

li.750 

12.276 
42.000 

86.00o 

lira 

657 
l331 

920.70 
3150 

2700 
• 

8.12.9'1 15 Muğla 

28.11.941 15 tzmlr Lv. 

1.12,941 1G Kırklareli 

l ... .. 10 Urfa 

1 .. " 
11 

A µğıd:ı yazılı m<wnddın pazarlılt ıa eksiltmeler! ~1 :ı: l!ı.r:ndıı. yazılı gtin, sa L ve maballcnh:kl n kert aat.meı.. 
mu komlsyonlarmd..ı yapılacnlttır. Anll plcrln belli '\"nkıU.:rdc alt oldur;u kom ı yona mllrnı-aatlnrı (13 ".'lf.1!1) 

Cinsi, .Mikt.an Tutarı CJ'cmlnotı 

LG.lıanıı 

Pı·a"J. 

Saman 
Balyc ı,unı ot 

Sığır eti 
Odun 
Odun 
Ot, balyeli 
saman bnly~ll 
S{lt 

Y$rt 
Er kunduram 
Bakır bakraç 
Soğan 

~ft

adet 

kDo Ura lira 
36.000) 
36.000ı 

8 .500 
ı.~.ooo 

2.300.000 
100.000 
150.000 
25.000 
20.000 
10.000 

724 
50,000 

5000) 
0000) 

23.00-0 

7.150 
S.250 

.82G 
3.000 

53& 
618.iö) 

6.fö(ı 

ıZ. 'l 

lh:ııe giln , snat ve nuıluılll 

20.11.!Jtı 

14 

24 .. .. 
21 .. N 

,. " 

14 " .. 
18 .. " 

H Ho~er~ 

ll \'a1SI\"irao 

16 I{ırklareU 

H Sllrt 
11 Bol ayır 

15 Bolay:r 
115 Çorlu 

lS •• .. 14.80 ,, 
21 • ,. lC Dlya.rbaktT 
19 .. ., ı:> Erzurum 
18 .. .. lfi Çom: 



DURMADAN iLERi.ER 

Zamanımızın en zorlu anlarında ve biabir 
müşkülAt içinde bile Philips mühendisleri en 
çetıo teknik meseleleri balletmektca ve rad· 
yoları mükcmmclleştirmckten geri kalmamak. 
hıdırlar. Pbilips fabrikalarmda her gün yeni 
bir itira keşif, teknik bakımından tebcddfiller 
vücut bulmaktadır. Bunun içiodirki, bir Phi
lips ahizesine ancak yeni b~ Philips cihazı 
tefevvuk edebilir. 

B AB ER - Abam OON81 

Veni PUDRA 
RE NKLERj 

ön.iinde •• 

KADINLARIN HAYRETİ 1 

dAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZM~ 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AQRILARINIZI DERHAL KESE~~i• 

kabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla Ittefl 

~ 

Tenınıze en uygun gelecek pudra· 
nın lam rcngınl veren yeni bir Koto. 1 

rımetrık makına ıc.ıdedilmıştir. / 

----------------------------------------------------~------~-----

ŞEHiR 
rtv&rRosc 
fEPEBAŞI 
ORA M fUSi\t~lJA 

Akfam 20,80 da 

HAVLF.T (5 "erde) 
• • • 

lıtihlal. cadde.inde · 
KOMJ;;D/ KISMINDA 

eumsrte.t gtbıdtız saat H c1e 
ÇOCUK OYUNU 

.. k,ı.rc 20.!0 da 

Kör Dövüşü 

Bu sayede şimdiye kadar gö
rülmemiş emsalsiz bir güzellikte 
orlJlnaı 'pudra renklerinin lstlhza
rına ımkan verilmiştir. Bunlan 
yalnız Tokalon pudralarında bu
labilirsiniz. Bu pudra rüzg:lrlı ve 
yağmurlu havalarda bile butün 
gun sn.bit. kalır Burnun parlaması- 1 Beyoğlu Halk Sineması 
na mani olur. Hususi ve beratlı bir l · Bugün tn"ltiM 11 ek', J'e<ıe de 8 de 
usul dairesinde istihzar edilmiştir. 3 bUyillc film birden: 
Bu yeni Tokalon pudrasının en 1 _ llonolulu _ Eleonor Povell. 
son yeni ve cazip renklerini bu-
gunden tecrübe ediniz. Daha gene 
ve güzel gorününuz. 

2 - Tarz:m Kaçıyor - '.rtlrkı:ıe -
,Jonl Veysmfıller. 

S - lfomarhıı.no Şeytanı - Leo 
.Karillo. 

Halk için yazılmf.§ tıbbi yeni eıer 

D e ERKEKLERDE 
8 LSOGUKLUGU HASTALIGI 
(Bakımı, ve tutulmamak çareleri) Müellifi: Operatör 

doktor Cafer Tayyar Kankat 
inkılap Kitabevi fiyatı 1 lira 

'··---~*~ ------1 
an ahnacak 

tr 
' 

·ramvay ve T neı 
· ıet eıeri mi d r ü 
ldarcmtzc bUewı ve va.bnan nlın:ı.caktır. Kabul §Craltt: 

1 - Tamüssılıh!ı. olup askerlikle a.lAkası bulunınıyacak. 
2 - Boyu 1,65 ten aşağı ve Yll§I 85 ten yukan olmıyn.cıık. 

den 

3 - Okur, yazar olacak ve hesap bilecektir. lstcklilcrln Galatada, TC
netin arkasında kA1n Tramvay ha.reket dal.resine mUracaatlan. (9926) 

HAMDI ALMAN 
Berli.n Entcrnasyoool Tem Alaı.derı>Mmlen diplomır.IL Biittln 
mUtıterilerl.nln a.rzu.w.ruı. büylik bir tttızllklo lılm>et eder. 
Balıçelmpı Sadlklye Haıa lldDcl kat No. 18 lllaiml ..... ._ ... _ ... ___ ._. __ .......... . 

Baydarpaşada askeri veteriner okulu 
Md. e : 

Okulda blrlknıL:J olan gübre 17.11.941 pazar~ gUnU saat ıo da okulda 
satınalmn. komisyonunda s:ı.tıla.caktır. 

Üç be!l yerll tay ile bir b!!.§ inelc sat.ıııı.caktrr. Taliplerin 21.11.911 cuma. 
günU s:ıat 10 da ÜskUdar atpazarmda sat.1§ heyetine mUracaatln.n. 

(1883. 9385) 

Tü kiye Cumhuriyeti erkez Banl<ası 8-11- 941 vaziyeti 
A x 1F: 

72.604,628 

UaldJdcılid ~ 1 

Ltruı 

HAril; tıutıablrler : 

• 
• • 

Altm: Sat! Kiloer&m 8.026,794 
Altına tnbTil1 lr.abll 1erbe.st cM>
Y1:leı 

Dt:er dö'riz.lu Ye ~ KHrtng 
bakiyeleri • • • 

Hadue Ta 
Deruhte edilen eYmk ıuı.lt~e 

ıtarvııı'1 
K.a.nUDua 6 • maddelerine ırrft. 
bD Rulııc tAratmdaD dld 
mdly&t • • 

ecıaı OQ:ıııdaıcıı ı • 
'11cuS S~edat. . . 
' A~ 
" 

tn.bvWıt cftı:daaı : 
l")enıhte edUen eTn.k.ı n&Jrcıt 

renm kal'fılığı esham "' 
::.abYilAt lUbarl IUymeUe 

Serbeat &IJ) " Tall"116t ı 
Ayaın' r: 

Mtm ·re döm tlzerlnc a "'ana • 
Ta?ıvU4t QzeftDe aY&na • • 
ea..z:me,.. kılla ~ &Tam • • • 

~,.. pı;11 No. ka.DUDa ~are 

apn aıtm k~m1ı:1J nanı 
H!ved:ı.rl&ı • . . . 

• • • • • • 

Lira 

102.124.%17.77 
12,060.674.-

545.S05.S3 Ui.730.197.10 

37l5.038.06 37:>.038.0G 

' 
11.290.814.89 

-.-

51.438.957.45 62.724.271.84 

158. 7 48.563.-

21.764.266.- 13G.oı;4.297.-

207.822.8!)1.30 287.622.691.39 

45. 725.541.93 
8.928.943.46 54.65U85.S9 

3.414.17 
7.310.562.0~ 

167.500.000 174.S:l2.977.10 
4.500 000. 

11.186.464.66 

YeknD d4 7 .800.622.44 

ı 'rC'mm·ız. 19Zo ı.arlblcden llibe.ren. 

• P.A S 1 E ....... 
A.d1 ,,. t..Tkal&4e • • • • 
BUSUlll • , • , ı e e 

l'deTtlldetd Bmlknotla 1 

ruhte edlleD HT&lu aalcdf1'9 
Kanunun e • 1 lıDc:t aıaddelerbM 

:erl'llcA.ı:ı RulDe taratmdaa -k1 
:ed1yııt • • 
Oen.ıht.e edS!eıı •TJ"LID w.kdly• 

O&klyes:ı • 
KArşıJ.Jtı tamam• aıtm otara.lı 
111.•eUlı tedavtlle T&MdfJ.er: 
-teeııkoot mub.b!ll O&nun t~ 

<'ua4l. • 
IB.Zineye yap· ., aı•-. lı;Uflllklı 

nıuıa mull:abtıı 3902 No.b ıtaoua 
muclblnoe lllYet.a C.CW.YW• n · 
ted!len • • 

iS:C\IOUA'I ı 
... •: Ul'alıl : 

• • • • 

877,150 

5850 No. knnuııa ~anı Hıı.zta•J'9 

11.ÇJlazı &Y~ mukablJI Wf'cM otır 

ııa.n a.ıtmıar: 

~An Klloç&.1» 55.541,930 

T.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563 

ıl.76U66.-

136.9$4.297. 

17.000.000.-

250.000.000.-

107.l500.000.-

• 
73.811.968.98 
1,233.782.03 

78.124.167.90 

rMm 1'aa.ldıton: ------

Altına tAll•tll kabl! ~ • 
C>lgv dövizle% " ıı.IACaJW KJt. 
-ıng tıaklyelert • • • • • • 
'llubt~ıu , • • ,. • • • ı 

bkoıt' t1 h!\d!fl ~ 4 AJtm Ort'rlnt' :n·an11 9' 1 
I 

-.-

Un 
llt000.000.-

13.822.019.15 

511.484.297.-

74.M5.751.0l 

78.124.167.90 

28.093.M f.67 

126.730.M2.81 

. . . ,,.. . 
• ' ~ ~~. -!,. "'1 •• 

T0RK TicARl;T BANllAS~ 
UUPONLU VADElf Mr;VD~ 
PA~P.M 1 UAADA U 

F=Ai%iNi 


