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= IS: r11e k Fişleri 
yahut öbürgü~den 
evlere dağıtılacak 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Almanlar 
Kere 

şehrine 
qirdiler 

an 
j Ekmeğin kilosuna bu sabahtan itibaren 

20 para zam yaptld1. Fırınlarda 
görülen kalaballğ ı ön.eyecek 

yeni tedbirler alınıyor 

Kanhsokak 
muhareoeler· 
devam ediyor y 

~ı~ ""'-"-VV...f'V'V'VV...f'V'V'VV-. 

~ resmi tebliğler.inde belki 
~'il b1!aJ>erier de vardır, Fakat 

1Ze 1taıynn radyosu temin 
ıı Pek haklı olarnk iç ımizdc 

Şehrimizdeki muhtelif fınnlaı. 
da dün ve bu salclı da tehacüm _ 

ler vuku bulmu.;tW'. Tehacüm ek 
mck çıktığı ve dağıldığı uınıa~ln
ra inhisar etmektedir. Sebebi de ~°'Su. da süphe uyall1Jor. İtalyan 

~l nun su nesriyn.tı sadeec 
\."'ıet!.ce mevzuu addedilmeme- Japonya 
!tarı tnlYan halkını uyu.~turmak 

l'ııı~dırınak için nelere baş Vl'• • 

~\·e ıu bu ncffriyat~n anlıyo-~ harıc ve nazırı 
~ taı~-anm maneYryat bakr-
·~bfu ne hcı.lc gelmiş olduğunu o· t ec · ı'sı"nde müh' ---~·oruz. ıye m ı .m 
t'-~ bir nutuk söyled ı 

9Yin ·atı 
ı~, 

h..a.lkın lüzumundan fazla ekmek 
te~tlrü etmek istemef'idlr. 

Fırmlara verilen un miktarı 
normal sevlycde lıattA biraz da 
fazla olduğu hal<le bazı fırınların 
bu mfınasız telaş yüzünden ekmek 
yetiştiremedikleri görülm~tür. 

Diğer taraftan Toprak .Mahsulle. 
ri Ofisinin g&sterd~ği !Uzum iızcri• 
ne eknıeltlik un fiyatlanna. bir mik 
tar zam :1--a.pılmı:ıtrr. Zam ekmek 
l.m.ıma. 20 p&radır. Bugün.den iıti -
ha.ren ekmek bli.iün fırmlarda U 
kunış 30 paraya sa.tılacaktn·. 

Her evin ihtiyncr olan ekmeği 
tem>it iç:n hazırlanan !islerin da • 
~lmasma yarın yahut öbür gün 
bafilruıacaktır. Belediyece alınmak • 
ta olan yeni tetlbirler savcsinde 
fırmlarda.ki. izdiha.nun önlin~ geçi • 
Jeceği Um.it eclihneikteıdir. 

--0-

Çember içine alınan 
ltalyan b.rligi 

Glnlerce mvbare
beaea sonra 

gerideki kanat .. 
ıere kavuş ta 

--0--

Tikvinde Sovyetler bazı 
köyleri geri aldılar 

ıı ~ racıl o u... Bu hakikaten 
~ r ınu sese. tusaru bazau 

r, baz.an ha~Tetler içinde 
lt hıızan slnlrlendirir •. Fakat 

~ .. ' alyayn. ne zaman ve nasıl 
~4 tder? Bura!:ımı kesUrmek 

' Şehl"in muhtelif semtlerinde Y~· 

l'i.~i, 17 ( A .A) - Ofiden: Al. 
manlar, Nerç'in müdafaa hatla
rını yardıklarmdan şehre ı;ııni§_ 
Jerdir. Şehrin sokaklannda şid
detli muharebeler yaparak iler. 
liyorlar. Kırımda, Rus müdafaa 
çemberlerinden biri de Rumen
ler tarafından yanlmıştır, Al. 

1 manlar, Do~ hav7.a5mda bir nidcn nçılma.sma müsaade edılen 

~ğfl12ir. Şimdiye kadar bos 
~ 1tniıcıc 1truy:ı.n radyoswınn 
~~!erinden, yanlı larmda.n, 
~.\·~~~ıkJannd:ı.t' J1l~ok nümıı. \ "fü. l'ııkat, im nı.dyo kendi 

1 
fırrnlar, dünden .itibaren ekmeılt ~ı 
knrmaga ~lanırşla.rdrr. ~ ! Ru ~'nda !.'antıır ılı>r.m.sırıd& ih•rli~cn moto~U;:lotll Alman Mkeıicri, OOk Sınai mmtakalar işgal C~ 

!erdir, Tas Kınında vaziyetin 

Sovyet Tebl l.g""ı" 1 Ruslar i~in pek endişeli olduğa_ 

~- kırm:t~ ltu.'to!rnnda. drı 
l'~etlidir. Ge9en gUn, ttalynn 

bı Un ara1>!:3 neşriyatında 
l!~~ hanı.dis \'ardı: 
~ : ~hah ı;n:ıetesi baş mu .. 
~ ııu. 1Useytn Oahit Yalçm yaz • 
~::n'knlede mihverin Kaf .. 
~~ mtn"affakıyetJerlııiıı 

>\;. \"e Kafl,.-a.sl:ınn ötesin .. 
\..~ , k ekalliyetlerinJn yaziyefr 
~~atak tayin edeceğini söy .. 

'.._. ~ _.,. tt••• 
.._,~ •uu;)osunun u re . ıgı 
~ldir in bir kelimesi bile do• .. 
~~ar , l\lihverin Kafkaslarda .. 
~ f~·ctJcrinc yahut m u .. S, ı/ltöiı.llklcrinc ılair makale 
I\.~ 0~ !Satır yını bile yaı.nındmı. 
\i..""ııı ~tıc:a Knfkaslnrdaki ' e fütf 
~tı 0~indeki Tiirk clmlliyct .. 
1~1 ~ bahSetmb obmam. H\• 

1 ~~ radyosu kendi ıırop:ı. 
~~u fayd lı 'e~a lüzumlu 

'•-ıı~Ylc blr JınYadis uydura .. 
lf!~ı iUenlni aldatmağn. f,cseb' 
.~ncu ıı:~ !:.ek1nmlyor. 

~radyosu asıl ve esası ol. 
'~ ~lcri nc~TCtmekte ihti .. 

\.. ~ İcle ~~Ur denilebilir. 13 tc • 
~ ))l _aat 17 do İtalyanca 
\' t Ptıgı 11e11T.iyatta. ''bug\inkü 
ı ti~tf.ln,i tebliğine göre" kay .. 
~S~ l\erç tjehrlnin Alınan 
~ ?rdulnrı tarafmd:ın :ı.aı~· 
S ~b •lan et6, H angi Alınan 
~~ liiin.in bu zaf~ ita.her 
• lf~Y~Urniyoruz. lllzun gazete. 

11~ ~ bir tebliğ "ÖrıilmNTıi-:• 
ıs; ıJUnkü tiirlu;c gazeteler• 

' ~ii.ı tnan resmi tebliği Iicı·. 
~tedilm~i~ olduğu • 

Japon hariciye naurı 'f o&o 

Japon 
siyasetınin 

• 
gaqesı 

Asyada yeni 
bir nizam 
açmaktır 

--<>--
Amerika, Japonya gibi 3Ullıu 

arzu ediyor ve J aponyanın 
tabii ihtiyaçlarını takdir 

ediyorsa bir neticeye 
varmakta gecikmiyecektir 

----<>-

Uzlaşıcı görı,ıarı 
mizln de bir ~addi 
balundatn takdir 
edilmesi ıuımdır ~ cıo~ itiraf edilorlardı. 

"ıııt ~ söylemediği bu ka • Londrıı. 17 (A.ı\.) - (B.B.C.) 
~ ~l'c>ı:~ hluhak~ olan İ l al • J h:ıriciye nazırı Togo, Japan 
~ ldrli...;>tlnun agzından u asn. a.pon liSinde dün u:ıun bir nutuk 
\.~ t~ İşitirseniz güler mi· Diyet mec sulh emeli tx- • 
~1 1( Ilı~ misiniz? Ilir dakika söylcıniş, Jnponynnrn i§t' ki· 
~1~ tt!.: l...!-ı ·-pt d'J u·...r . lediğinl tekrarlamış ve dem .. ır. . 

t -urıı• n ·- e ı < gım (Devam• 4 unclicJe) 
AJnuın resmi tebliğine 

~ ~iljdeJiyen bu gariıl rnd. 
•;ııtıuı ~l'le dlyortlu: ·•ayrika.bil bir hakikat.tir. ~!neeııa. 
~ '1 ı~lenı biliyor 'e itfraf C• İe;yh ltalynn resmi tebhglerlmle 

~~, 0~'"nn ı·csmi tcbHğleri ne ·r~ilmlyen her türlü h.a\.ud k 
~~ l<a , lehte oL'iun Jıarıı kati:ren m·dnmıa H ' ıu•oJl&-~nda -
~~,:iti fi ~erccc~ t~~iJat 'er ı dır.'; · ·- . _.' 
'.\~ tbır lıakılmt ı g1z.lcıll() • Jtalyan rc~mi 1ebtığlerınde bclkı 

, ~r. lıı6riliz _ anıirnUığı, İn. doğru haberler de vanlır. t·a~~ 
it.~ l ığ,llıanı1an1ıgı 'c hın-a ~tı· bnno bize İtalyan ı11dyo u .• t~ın 
lıı. ~t c:laJm:ı. bunun aksına edince pek haklı ol:ımk ıçımixdo 
~l~bn?ld:cdirl~r •. Bu. hal im ondan <h .üphe uyanıyor. ftıalya:11 
\ llıııı t bır,;oıc nusallcrılc sa. • radyosunun ~ u-e5riyat ı sadece hır 
~?rıı~' 1ngiliZ1er kdenizdc eğletıee mevzuu addedilmeıneJidir. 

"ıı~ll!'ı.nı 'c. doıınnıruı zayi. i~lyan halkını uy 115turnıak \ 'C ~ 
~ ~ ~zl~ınısl-er ,.c nrada..'1 dmnak iı:in nelere Jr.ts yuroldogtı· 
~t ~o ı;~hkten tiOnra bu '"" ııu bu neı;riyattan anlıyonu; ,.e t. 

dıı-. n lo ~le hazan neşrcylc . ta!yanm mane\ iyst. bakımından ne 
11 bütün ılünyaca. iokan hale ge~ oldağmıu öJçeblllyonrr.. 

1 

Diğer fuTaftnn un tev-ı..ıatın111 ve 
fırınlann :kontrollerhlc s•kı !bir ıe -
k ilde devam cdllmeıktc<liı', Soyvetlel, 4 Alma nu itiraf etmekte ve altı gün sr .. 

- 1 n 1 (De\·amı 4 iineide) 
Londm, 1'1 (ltadyo saat 7,lG d••) ı .., • 

Amerl.ka bavrag""ını :n ;~~ ~~!~s~o;:di~ı::;;:~; 1 bölügünü ımha etti Dui Kuper 
1 

gilnü kıtaatımız bUtUn cephe boyunca I j d , k • 
dıı.....o;,t dK.W.a Mo&ko\1', l'1 (A,A,) - Hoakova 

t b
. . ......,.. .... "a. .....,w;;omUştur. Dll§manın zyor z • 

aşiyan lr mihver K lnlnd radyosu lııı.bcr Yeriyor: • 
nı e. Ye cophftnln cenubugıırb;. Son üç gUn zarfındıı. Volodokolansıc 

kesiminde ynptığt mUtcadd!t tnarı u, . 1 
• • lanm pUskUrtcrck 'kendilerine insan kC" ınln~ general. Rokozovskl kıta - HIOerln te l sil ettlll 

gemısı Te malzemeoc bUyUlc zayiat vcrdlr ları 4 dU!ınUm bölUğUnU imha ederek 1 
dik. takriben 80 tnnk tahrip etmiş ve t 1 berşev 

Al l •k al'.rır top, mit~lyözlcr, rnoto31.klcUcr J 

antı le Amerlllada malfen- ;~~m~;~~:::ka maızcme ığunıı.m ey. ma~celı 
Yakalandı eller grev trr.1ı p•ılar l\foskova radyosu, .Moskova. cephe. A . . . 

., !1 1 sinde ıoyyarecilerln, sonteşrinin 10 zmımız gevşemı-
--0-- \'a,in~t-0n , 1i (A.A. ) - Maden gUnU z:ıd'ındn yerde , . .:? havada 48 

Tayfalar gemiyi batırmaya Ier ihtilafıtıı ha.iletmek i~in yapı - Atman tnyYBresı. 4~ tank pıyacıc yecek1"ır 
te§ebbüs ettilerse de 1 lan müzakereler, dün "'CCe bir an - cfr;dı '-e mühimmat nakil !ı;:ln 1300 

!aşmaya varmadan bitmhj olduğu kamyon, 11 petrol d, po~u. muhtelif 
muvaffak olamadılar kin madenciler bu"'lin jsc gelme _ çapta 52 top tahrip vı:ı binden fn?Jn Sing.apur, 17 ( A ,tl.) - İngiliz 

~iı:lerdır. 0 
" 

1 
asker telef ettiklerini ill\.ye ediyor, kabinesinin Uzak Şarktaki hu

l7aşingt-On, 1i (A.A, ) - Dün_ 
kü pazar günü ak§atnı hariciye 
nezareti §u tebliği Jlefirctmiştir: la ııralık 

e erra 
llartu'~ şt a oturan Bay şellk O araba 
Has1allaPıesıne ıoo bin ve diğer mt hteıtl 

bayır mtiessese erine de 200 
bin ıra teberru etti 

6 sonte~rin s:ıbahı, şafakla be. 
raber ,Birleşik .Amerika kruva
zörlerinden biri. Amerika hayra.. 
ğını hamil ve iki yanında. l3irle 
~ Amerika bayrdğı ~kli çizgili 
bır ticaret gemigi görmüştür, 
Kruvazör daha yakma gelince, 
Fla.delfi limanına kayıtlı bir A· 
merika ticaret gemisinin ismi 
okuna:bilmistir. Bununla bcl'a
~r. geminin hali .şüpht'li oldu. 
gundan kruvazör, durmasını em
rtmiş, denize bir filika indire
rek, malfunat almak üzere bir su. 
bay göndermiştir. Flika geminin lstanbuı üniverııitcslnc tebcrrudc pnrtımıınındn oturan enıckU subııy 
yanma varma.dan, tayf~ gemiyi bulunan doktor Zlyıı. GUnUn açtığı Şc!ik do Gureba hastanesine 100 bin 
terkctmcğe başlam~ıı', Aynı za. çığır Uzerine ilim ve hayır mücsseı;c. 1 liralık nıUhim blr teberrude bulun 
manda gemi ;''yolcuları almak Jerimizc reberrula.r glln geçtikçe ço- maştur. Şefik bundan başka diğer 
için flika gönderin, batıyorum." ğalmnktadır. muhtelif h;.ıyır mUcsseseıerınc de 200 

(Devnmı 4 iincüde) Son defa, Kurtuluşta Saffctip:ışa o. 1 bin liralık bir teberrudc bulunmuş _ _ __________ ...:._____________ tur . .Bu hususta icap eden tcscllUm 

muıımclçsl yakm,<la toplanacak bir 
heyet mınifetilc tRnZim edUccel{tir. 

susi mümessili olup halen Avust
ralya :r.imamdarlariyle istişare. 
Jer yapmakta olan Duf Kuper. 
pazar günü Mclburn'öa. kalab.'l
lık !bir dinleyici kütlesine hitap 
ederek: 

''Hitıer, onun temsil ettiği her 
~Y ve ona müzaheret etmiş o
lanl~r. malıvedilrnedikçe a.zmiııJtıo. 
~vşemiyeccktir.,. demi!1tir. 

Habeşistandak i 
İtalyan askerleri 

arasnlda 
isyan çaktı 

--<>-
Şiddetli bir çarpı§madan 

ıonra bastırıldı 
(Yazısı 4 üncide) 

Kasım paşa da gar;p bir hAtlise 

Mantar tabancas~ sayesinde 
iki hırsız rkalandı 

Fa1rat polisi .. r kaçmata kalkışan bırıa
lardan birini yaralamata mecbur olda 
KııEmıpaşa.da &ruthane cadde • 

!tinde 18 numarada oturan seyyar 
satıcı Muharrem evvelki gece S3at 
iki sırala'rmda uyurken sokak kap·
smda bir gürültü j~, k~ 

ise de. eline oğlu Mchmedin maın • 
tar t.a.bn.ncasını alını§ ve ınutfaltta 
öteberiyi a.51rmağa ~a.lış;ın hütm • 
lam çe'Virerek ~l'J;Ut.tznıetır. 

(J~t 4 9lw4idc) 



Jltısralardan 

KEDiYE, KOPEGE DAiR ... 
ısabatua aJe.ca karanlığında, .ına. 

luıll.c a.rala.rmda feryatlar, figan 
lar, riy:ık ciyak bağırıruılarla tatlı 
U!-'"k-Ulaırmmdan uya.wyoruz; elleri. 
ntizi gözka.palda.rımız:m üz.erinden 
get.irer~k pençerey e koşuyoruz. 
Fer.} atların, figanla.mı sebebini 
anlnm:r~ içhı..~ 

Sebep o.nla.~ılıyor: Belediyenin 1 

l<öpel<, kedi toplama memnrlıı.n, 

Jıaynuılan eıısesindeq, kuyruğun • 
llu yaJmlıyarııl;; ara.baya fırl&tı ~ 
yorlar. 

Ha.yvruila.rın leryatlanua, köpek 
kedi sahiplerinin ha.ykmnalan. me. 
murlarla lm.,·ga ~ andıran ko
nuşuıalan da inzimam edince, bu 
~ ha.litasmcla.n güzel bir sah&h 
~nadı ~lkıyor ! 

Kedi ,.a SıöpeWeri banJ ha.n1 t.ow 
lıyan ytüııız belediye monııırları 
cL..-iiJ.. halk da. seferber... Pa~ala.r 
SIVauDlll, JıabJre kedJ ve ldlpek top 
laıQyor, serı.el'i hayvanlar arasında 
ev llıayvanla.rı, bobiler. t-Ontonlar, 
saımanlar, sanları da gidiyor. 

AyıplannıaZ, ar dünyası değil. 
kar dünyası. Bir :Jcedl, bir köpek 
get.lrene on kuru' verildiğine gö • 
re, insan ğiliıde on t.ııe avlasa, btr 
Ura ede?", fena mT, nesi var? pa.peı 
papeldirI 
Şehrin nezafeti ııa.mma bu mü ~ 

~dcle3i tt>azı hııynı.n sabJr.leriıihl 
titizliğine ~u hos görmek Iit. • 
zımihr, Fakat, bu hı biraz daha J;l7..ı 
Ji, gürültüye, pa.hrtıy~ meydan ver 
miyec.ek bir şekiJde y:ıpılsa fena o!. 
mryacak gibi geliyor be.na t. 

severim. 1040 martında ölen köpc. 
ğim Niranm MISJ yüreğim<le daima 
bir bı!:ak gibi saphdn·. Falmt kedi, 
köpek gibi midir? 

}'a.re g.ibi ııis, l~ğıınln.rdruı ç&.an, 
oralarda ya,..<ııyan, tifo mikrobu a,•w 
lllyan bir ha.Y\·a.ndım kurtulmak 
icin, kediden baska. o;:ağlrun sili.h 
bulunabilil' mi? 

Zehirler, fa.re ııasro.Ja.rı \'al' de • 
meyiniz. Bu murdar nıa.I.ılülar o kıı.. 
dar kurna.7~lar ki, bunl&ra. do· 
knnmuyorlıır bile... Zelıirleri.n ya • 
nmdaa 1'iiyle bir liinıelif çizerek gt'. 
çiyol'lar, kuyr11klarını zeytinyağı 
ı;lıtesiııe sokaralc aı~a.daıdımna ya· 
lat.ıyorlar, 'karm.ln.rım zehirli tablet 
Jer yerine bunlarla uoyurnyorlar. 

Bunun için diyorum ki, 'bu fay. 
ılab hayvanlara, içi rüya dolu, yu 
muk ,-e terıbel gözlü, yelmasak m•. 
rıltıb, ağır Jamı!ilanı~lı, ı>.n :.:'ı geri.. 
nlşli, hanım haıımıcık. J a<lm lwlm 
cık, bey, beycik teld?leı-c, to:rama.n•· 
Jnra, :ı.rapla.ra. iaymzyalun. Ynmu • 
~k -ıiicnılımun Teha\'etile kenıli j. 
çine gömiilc11, bu kauçuk tıiba.nlı 
lıayvanla.rn sulliastler hazrrlamıya~ 
hm. 

Bir zamanlar, milli ha~'\ruıları • 
mız arasına. girecek ka.<la.r itibar 
sahibi oa .. ı;iıııdJ bu ittban kay· 
be~ olmala.rnıa rağmen • bu 
hayuncı:kl.arın neslini kunıtursa.k, 
evJerhnlz.in birer fa.re Jınrnsma 
dönooebri muh~"'tlr. 

O zaman bunla.n t.opla.tma'k için 
fare ba.şma bir lira da versek pa.. 
ra etmez. Kim foplıyaca:k? •. Bu on 
knnıı;a. l\e<J;, köpek toplatmTYo. 
benzeme7. 

Kedi mi gaflet ile fo.rci idledr yedi, 
Bıına yandı ~iireğ"im ah ked:i, vn.1 

ked~! 

Askere gidenler~n 
çocuk~arı 
----o-

Esir eme karama 
ye.ıl ı tedbirler ahyor 

Çocuık Esirgeme Kurumu sil8.h 
a.ltma. çağırılan askerlerin kimsesiz 
kalan çooulk.larnıı: hi.ıxucyeye karar 
vermiştir. Kurum ve f}Ubeleri tara.
tmdan yapılacak ma.sra.fla.ra ıka.r§ı· 
lık olarak, askor ailelerine yard:on 
kanunu gereğince mahalli idare h<. 
>'etince üı..sd'ık edilecek en fazla 
geçinme m1ktannca pal'anm kuru
ına veflmesi dahiliye veıka.Ietince 
diişiln lilmektedir. 

Siliı.h altına ça;Jlr-.lan askerlerin 
kiıruıeıs.iız: kalan ~ocm<la.rmm sa.yr -
sile idare heyetler;ncc tesbit edı • 
len en azla geçinme n:ri.ıktarrnm her 
belediye için ayrı ayn ,gösterilmek 
!')a.rti~·le ha.zrrlanacaık cetvel'n a.cc• 
le giJnderilmc.c;ini Dahiliye Vekilli· 
ği vn.l:füklerden lstem.iştir. 

AVUKATLIK 
KANUNU 

ilDSllSI 

Mtlesıeıeıerde 

işçilere 
sıcak yemek 

----O-

Müessese sablp-
ıerl bazı rlana n 

,roteyi memnani 
yetıe kar,ıladllar 

-<>---

Asker aile1erine 
yardın1 işi 

Şebr.lmlzde tedlyat 
ta . zım edildi 

Belediye, asker ailelerlnc yar • 
dmı parası tevzi.at.mı her türlü k.a· 
nşlkltktan kurta.r.mak Ye tevzi.atın! 
bütün kazala:rda her aym mu.ay • 1 
yen giinlerlnde is-tihkak sahipler .. 
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Ş,ıAm,,ettee 
~ızs ~ ... 

işçiye 
savgıt 

--0---

N.c. rını ı 1 o ton 
deposunoa 
ışçuere : " lef 
ıapon ar ! " dll8 

lDl nıta11 edW!'°' 
nin ellerindeki cüzdanların kayıt ---o-- . 
numa.n'ı.lıı.rtna göre, yapılmasını te Kovulmayı goze &lan ~ır 
min için yeni esaslar tecbit etmiJ· kadın ıtç1.nlıı ~&!da 1s 
tir. Top.ı.a.pma ut.1curgw so.tt..ı.6~_..ı• 

Alman tertibata göre Beyoğlu( jl.lll""" .... 
numarada oturan ve Ahıt ~..dll 

EminönU kazalarma Fatih kaom.sı • Çil""'"'_ 
nm Şehremini, Karagümı:iik, ·Faıtih Nemlizade tutun deposunda s:P 
ve Sa.matyu, IFCI!.~r ha.lıiye1erinde Hayriye adında bir kadın, ınattıS 
her gUn heşer yliz cUzdan sah.:.b'- za. mUracaat ederek: ~· 
ne tevziat yapılacaktır. Beşiktaş, . - Artık, dedl, bu depoda. ~ 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, !Kad.köy nııyacak bale geldik ve yegııııe peıı"' 
:Adalar, Ba!ruköy ve Eyüp Jrozalaı- olarak size mtlra.caaU bwduk· ~ 
rmda ise 200 er cüzda.11 sail:ıibin~ oalti bütUn .kadmlar ~o ne 60 et'. 
ya.rdı:m parası verilecektir. arasında. yevmiye alırlar. fçl ,,.,, 

Tevziata her c.ym 17 sinde kaza, sekiz on tanesi de 80 ırurıış. ot' ı 
lar ve çok geni§ hudutı.ar:ı: olan Fr. bu ı_:ok az ücrete rağme.n 11ötd .,,,,,_ 

Milli sanayi birliği idare heyeti t1h kazası nahiyelerindo ba.sla.n.a • ı muz muamele do ~k .ha.§iD 116dA il 
hayat palıal:ılığı karşısında ~al mu.. caJttır. Aynı n:llıayet 28 inde tevz.:.. cıı.dtr. Mesela. deponun mucSoı~ "1 
esseselerde çalışan işçilerin ya.şama at ikmal olunacaktır. Hctık .... cüz • e çol' ..ı. ,.., eksperi olan Hakkı, ameıey .... ,. il'" 

Sanay· Birl:ğ 
tetkikleri 
ilerletti 

şartlarını kolayta.ştrınak için Sica.k dan numarasına g·öre muayyen zaketsiz Ye muhkir bir ııııa--
yemek tevzii ve toptan gıda madde gün.de tahsisatını ala.cakt.Ir. .J. 
lerl alınması meselesini tetkik et • tap eder ve mesela stszıcrıne: 111"' 

Bunun haricinde.ki günlerde pa- _ Hey te.ponlar beni dfJı 
-o-- mektecUr. m verilmiyecektir. GUnUnde para. 

Adi• v 1 "'~ ı• b • Devlet sanayi müesseselerinde ça- SlDl alam.-ys.n asikel' aileleri tcvzia. diye başlar. ~ 1 ye e <aıe 1 ir lışan .l§çilere sıc&k yemek tevzii Ve tm SOllUUU be.kliyecektir. Biz belki §Ik giyineıniYerı 1'fJ ;,ti' 
kooperat:i.fler vasıtaslle ihtJyaçlan • gör'tlnem~yeı:ı. insanlarız. Faka~ ı 

1.ıadı·ı 1Jf0J·e·S.i run teminı ışındi!n tevka1Ade iyi ne. Yeni knğıt paralarımız ırumuzıa ya.,ama.k içtn ça.11 ~ 
~ ticelt!r alınmı§tır. Ayru §Cklin hususi _ ı_ d I' yız. Her çalıpn iDSanin d& etil" 

sanayi muesseselerlııce de tatbikine Yıui.ln a ge ıyor ve izzeti nefsine az çok horııı ~ııl"' 

hazırladı milli sa.ııayi birliği tavassut etmekte Alman.ya.da basılmakta olan k8.· mesi beşeri bir baktır. Bl1le t>U .. etfl' 
jJ ğtt para.l.a.r:mlzı:ı:ı ta.b'ı nihayete e:r- ıt rı_::~ 

-o-- dlr. Birlik umum! kA.tipUği tarafm. m'ş ve btınlarm yakında yola ç:ıka.. de "t.ııpon!,, diye hitap edere~ 
dan bu hus:usta bir proje bazrrı~ at iZzeti ne.t'slm.iZI. ktrmak. • 

T tblı.. 4t ö •'t rtlacağı öğren.ıımiştıi.r. rııı.r· 3, tt8ıı. Q g J'a 811 nu11tır. Milli sa.nayı birliğine men • CU.mb.uriyeıt Merkez BanıkasmJ etmek hakkını nerden aııyo ~g 
sup 400 sma.1 müessesenin hepsinin Son.ı.'8. depoda. bir •ıceza.. _.. .,,.Jf' 

Bir de 'kendi hesabıma kediJerin 
t.oplamnaınnı doğru bulmuyorum. 
Köpekl61n t.oplaıım.asma ce\'BZ 
verdlm diye sakın köpeğj sernıedi .. 
ğjnıJ zannetıneyiniz. En iyi ili>stt41.n 
daha h·i ao~t ohm ~öpeğf pek çok tereddlt Ve ZO~lllk• bu şekll tatbikine imktı:n görtUeme- temsil eden bir heyet yakında An.. vardır. Herhangi. bir kadIO ,_....-~ 

LAEDRt kt eli çünk· il huııl bir kısın karadan Şchıim.ize gelerek, Alman 'tı' ~-•·a.daşı ne konu .. ur•'! 29.....uıs lJI 
!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ~ar kald>rılıror me e r. arm l Ra.yşbanık memurlannm nezareti • ~""' "" -~- ~ 

!Başmdakteı-. ,_, .--- ~ --- ~ -
Vakıt 

,\Mm Us Bulgar So~ 

Amuk ovası 
hastalıktan 
kur lor ılıqor 

nm işçi miktar pek a.zdir ve mtlşte .. altında kru:ıı. yolile getirilecek olan ceza verir, Gtlzel, bu.na. ,,.- ır 
.A.n.kruıı.dsn bildiri lcl:iğine göre, rek hareketlere inı.kAn vermemekte • kağ:t paralarmıızı hudu.ttra. tesel • diyeceği olamaz. .Ancak. bO 

Adliye Vekaleti avu.l{atl.lk !ka.nı.ı • dir. Yalmz tabrikalarm bir lusmtnm lüm edecektir. rastgele kesilm,.~tedir. ~ti,.., 
nunda, taıtıbilı:inde görülen bazı. tc. işçilerinin miktan fıi.zla.dtr. Diğer Sonra 1§ ka ıtıa. gebe 6fl' ıl1 
redtlüt ve rorlukları Jca:l.:lmnak tir lusmr ise ay.ıı.r mahallerde veya Kadıköy hal.kevi binası dm laçil.ere i.zln verllme.ıJU! ~ 
maksa.di.le, değişiklik ya.pan yeni biribirine pelt ya.km bulıınduklarm Bazı kısımları nok.sa.n kalını§ o• madde varmr. Bu nıadcleft' d8 fll-
bir kanun projesi ll:ıazırl.aımıştır. ilan topluca. lıareketıer~e 1mkAn gö • lan Kadıköy H.alkevimn iBmlali iç!n edilınemektedlr. Gebe bir ~,.;,; 

Bu _projede hu:luıik ifaldiltesinde rU!mektedir . yeniden Hs.lk Parti.si lsta.nıbul vl· hal iainden çıkarılmaltta ve 
muayyen -denı profesr)rlerm.:.n staj wııı sanayi erbabı a.ym zamanda l!yet idare heyeti mrat'mda.n 80 t~ senesinde de: f"'.. bir mebusun Türkiye hakkmdo.kl sllz. 

lerini ha!Ua ımuzuu ederek f6yle dl. 
yor: 

Acaba m.ebus Yaaef ne gibi bi.1' 
tesir ve füir7ünce ile bu l!!Öı:lerl eör
füyor? İlk baktşta. hesaplı bir 
maksat güttüğtt 2!llllnau uyndıran 

sözler es1{i !\filli Müd~fa.a Vekili 
Raffrt J..':'ıkıınla e51d !Münakaffit 
' 'e7dli Ce•det Kerim İncedaymın 
hol'ke;sçe sebebi bilinen istifa.lan· 
om Sofyada. yanb~ ::ıı.nlAAllmı'.3 ol. 
nıası nctiee~ı bir yersiz vesvese 
miıliı'? 'Yoksa. Bu,garistanm geJe,. 
rekteki siyasetini Türkiye aleyhi· 
ne !;'e\ irnır.lt t,e!"IP-hbtl.,.iiııiin 1dr bar;
lııngırı mııJıı · ·r 

dan L~tisruı.la.rma. dair olan hü1ilin. ıi§çilerinln huzur ile çall§mSSI va -.iyi bin lira.l1k t.e!h.!iıSa:t ver'lmifiıtir. - DoğurduğUnuz 1ıQin ·!ltrıd"_.,' 
Antakya.da. asırlardanberi Aınuk hukuk fokilltcsimn bU.tiln huku:k gıda alarak daha taz-:a randıman ver. l~ ili rl&I mazsm' lllizlerile '4fe al~ 

yaylasına baRtalı:k sauuı Ma~Om • grupu profesörlerine t:a.mmnaık.ta - mesinl teml.n edecek olan bu ~ekil ~ t c1tr • ~ 
pa.ııa. dalyanı dün yıkılmıştil'. :rug-g.-. , dır. memnuhlyeUe karşilanmL5 buluımıa.l;.. ~.4Jl,. , ~Wyorum 1d bu~ ~ 
neraı Kanatlı ile b:l.nle~ 'köyU\ ve Bugün tatbik m.e'V'k±inde olall c- tadır. - -- - nizde M§1'fl-dil1r edilmez, illt "'"" 
_şehirll.nln huzuru ile yapıl~ yıkma :s:ı.sJ:ua g öre, .hukuk fuıkiiltesi me • * A.nka.rada.n blldir.ildiğ'ine göre, olarak beDi filmden kcwa~ 
törellinde vali SökmensU<-1' bir söy • "ZU!lU olmzyan t.iı.ktmler, avukatlık 90 tbtHıAr vak.as~ ihtil~tla ınüca.deleyi ııiddeUerullricl ki de Sİ2Je ııöZlenmln ~ ıd~....,, 
levde 1'1illt Şe.ü.mb ile ba.jVek!llmızln ~ apamama•1t:tadırlar. Yeni proje He maddeleri ihtiva eden ·milli korunma varit olmadığın& bair bir ~ 
şükmna değer al.U:ast ne btl.5',~l"lla.n 'bu e$fl.S da. değiştfrilmc!de ve hu sıra bekliyor kanununda.ki t.a.dillere ait ka.nun pro. yolliya.ca.kla.r • .zarar ,yok ~at~ 
bu iı]in mmılıuriyet illnro3lno nasip ku!k faktiltesi m ezunu olıruya.n fe- jesi, Meclis Parti Grupu tara.fmdan kovulayım, fakat belld ~ r-... 
olmuş en btlyUk bir nimet olctuğu:rn k a t mua.yye'll b ir dereceye kadm· Fiyat milraka.be koırxüsyonun.un tetkik olunacak ve bilalure Meclise kamlardan birisi şikA.yetitnlS' ~ 
beliztmiştir. Amu1t ovası çif tçiler! yiiksehıiiş bulunan h5Jdmleıin a • bugün yapacağı !i.çtimada 30 muh ·' sevlcoluno.c:ıktır. Bu maksatla Parti de, a:rkadqlarmı. ımanev! bit 

11111 bayTa.m sevinci ir;indedir. vU.:mL!rk yapmaları kabul edilmek- tekirln evrakı teıtk.ilk olunacaik.tır, grupunda bir omisyon teşekkUl et. k&vuşur.,, ··•--" ..,-... 

T i.lrk - lltıl~;ar dostl~runun ge
leceği 51mfiif,i Jı!'tlde kamnlılı <>l:ır; 
1)11 nolrtanm anla.5rlma.'iına 1t:ığlı· 
cın. 'Df'ı s1yasettm~ her memleke· 
te karın ac>'k olıın Tiiikiyc nulga
ri!'lhmc'fon ıwrldrk ve swnlmiyet 
ister. 

Cumluıriyet 

Nikel ufaklıklar 
Halen tedavülde bulunan nikel on 

ve yirmi paralıklar temmuz bıı,.']İn • 
dan itibaren tama.men tecla.vll:lden 
kalkacak V f? bunları bir sene mUd • 
dctıe yalnız malsandtk'n.rile ziraat 
bankası kabtıl edecektir. 
Şimdi yalmz mıı.bandrl<larllc ziraat 

bankası tarafından kabul edilen gU. 
nıilş 100 kuruşluklar yıl basından ı.. 

ti.be.ren hiçbir yer tarafml'!aa kabul 
edilmieycektlr. 

tedir. Komisyonda srre. bekliyen daha 90 miştir. Bu ışçı kll.dmın ~~-~ 
Diğer tnraftan avukat bulunan iht:Ikir v3ik:ası. evrakı vardır. * İki gündenberi ııo1ıriınizde bulu • mudur veya mUba.lAtalt :aııa#~--

r erlerde dava vehllleri vekiılet y~ nan na.:ıa vekili Ali F'uat Cebesoy, yorıız. Sadece ıbu şildi.yeti 1'~, 
pamama.kta., ve bir yerde mesela 4 kuk ve ceza dava.la;rmm Deticeler'~, di\n akşamki t ranie Anka.raya dön .. Ufa. ed"6rek a.1ıl.kads.rıann :..-- ./ 
e.vı.ıikat, 5 da.va vekili m~vcut ~e ne göre ücrdt meselesidir. Mer'i l tnüştür. kaUne >anıefüyoruz. ~ 
avuk:ıt adedi beşe Ç'ktığı takdirde, kanuna göre, dava lkaır..a.rulsm veya * 1znı.itln, Akyazı nahiyesinin Aşar 
dava v e,killeri başka yerlere git • kazanrlmaanı "t.ayin olUIJan ücretin köyünde:ı, CeylA.n derisi UZerine tarı. A.skeriiğe dant 
meğe mecbur bulun.maktadırlar. tamamen verilmes~ · J.bmı gelım.ekte hi blr takım vesikalar bulunmuştur. 
Yeni p!"'Oje ile dava vekilliği ya:"'Sll• ci.ir. Yenl proj<.de da.van.."ltl Jı:a.zaıu Bunlardaki mühUr ve imza bizzat Kudlköy wıkerllk ıube•~4' 
la.mı ~s-tılklan yerlerde':k.i avukat lıp kaza.niJ.ma;masma göre ayn a~- su.ltan Osnıa.nn:ı.dır. Bu _vesik.:ıl.arm Şu.bem1zde kayıtlı yedelt ı,eıtıl'. 1 

K anundu yaptlmaikta olan mü • üzere a.Jtlk.".dar rnakanllara göllde • ıa111ımaktadrr. Ves~kalıı.r mllzeler ı .. la.l'I, a.k::ıi rta.kdil'ae ~ ~· Yum.ıs Na.dl, lihUklti-ı kıı.ldnı.'Aalt ıiı
çin en ke.lin çarenin ne olduğunu a 
ra§tmyor ve '§U neticeye varıyor:· 

"0 Iıald~ kendiliğinden a.nla..'.'Jdr. 
yor ki eır:ra.nın mfiltd:ıt olduğu aıev • 
:mlarda l n.IWz fiyatı ık'ğll, 9&tqı dahi 
hı.Jıt":Jt P{ınelc, ba'jiQI. türJil ifade Ü6 
sııtı<tl ~·e.<Jikal·.a. tabi tutmak ıazmı .. 
drr. F~kal.Me •.awns.Jllann bu tfu'lli 91 

kmtı.larma. ffi<"}tııZ m'Mllleketlerin hep. 
:o;l.ıı.cle t:ıti>Ht olanan ea. mıtesslr llSı:ı.l. 

t~t.e bicbyntım biı· kere zatımd lhtı.. 
yar cderc.c tmiıı olunn.ea.k bu vazly~ 
tin, yanı 11yatl.D. bl.rllkte sa.tqıın dahi 
m:ıl"l'Jca.besillr iti fuydıılı &ur. 

sayısı 5 olsa bile, o bölgede vekt- rı ülret tay.iniın.e ve mukavele ya • vakfiyeler oıduğu ve o zamanla r Ak. As. memurlartla.n bU def& ~ 
let yapmaları muvafı!!c görülmekte.. pı!masma müsaade edilJDelktedir. .yazının HUdavendlzll.r vUfl.yetixı.e me •• I dilip de tıerhls muaıneıeıerilJi ~ 
ilir. 1 Yeni proje, müta.Ie.a]arı a.I~ but bir kaza merkezi bulundu~ an • mamzş Ola.nl&ı'ln ,ube~ 1ll ~ 

hi:m deği~iikliklerden bir:si de hu .. r.ilmiştir, daresbe gö.ndıırilecektlr. ni muamele yapılac&ğı llAıl # 
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!ll!!!!!!'!!!i!*~A~!!!!w~;;ww~~·!!!!!!~!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~:;;:~..,!!!!!!!!!!!!!~:!!!!!!!!!!!!!!~'!!'!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!il'!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i!!!!!!!!!!!!!'~--~ 

EDEBi ve HiSSi ROVlAN - Onlar kolay.. beııı iğreti ve
ririm. 

- yaşa Kwtinacığmı! 

IlütUn .l.htJyaçLan vcslka.J'a tabi tut. 
mahra m:ıhıa.l yok ta.blL .ımtna.ıtu olıı-
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Ertesi günü amı_cnı geldi. Onu 
g-örilnce §S.Şırd:ım. Üstü başı tert;c.. 
mizdi. Saçlıı.l'I gilzeke taranmış, 
ytizti kibar kadmlamı .gilzel ve sol
gun rengini bağl:uru~tı. O sarhoş 
ve korkUJl{; kızıl derını tamamen de 
ğişmişti. M.ada:n Katına da onu 

Yazan NEZiHE FflUHıDDıN kur:akV>..dı. Küçük kardeşimi diz • 
lcrine ya.trrarak sevdi. 

nık fiyat mara~ca.b~l gene kıl.bMk • Kat.ina göğsünden bir şey çıka .. 
tır. I•'nltat fty&UJe blrlllı'...a Sütışı dahl rara.k babama verdi: 
veam:a llo bı.lıdlt oıuna.c.ak beş on _ Senden iyi m1 ifiyet olsun. 
kıı.2--n belllOOrih e')Yayı ta.yiıı etm3k - İki lira veriyorsun ha?. A· 
":imlnllıd ~r. Biz bımlanlan tehir wı mada cömertsin Katina! 
h-ns..'lbıı.larn ı_;im:lillk ekmeğin vesika Ka.tina ba.bamı okşadı: 
ya. fabl hıtıtlnusı lür.ıuunu ziklrle _ Çok iş yapm.adm Ali.. 
iktifa edere.~ b1Jgiilı Jçlın diğer kalem. - Ne ise, zarar yok ••• Sen sağ 
ler li.zerlntle "'\"Crlleeek karnrı ııaUl.hl • ol! .. 
ycttar bli.lctimt·t heyctlerinlo tetkik 1 Birbirleri'lle sar.ldı:lar. 
n tesbitlne terk eylıemeği tercih ed'.. Babam: 
yoruz. Ekme~ vesllta.ya tabi tııtara.k - Sen tam karil:lm KaLina ! ..a:. 
bu f"ll lıa.41h gıdı\ maddesinde bra.fm ö. Ye iltifat ~ıyordu. Karı: hastane -
nüne geçmek ve tn.sıı..rru.f temin eyl&o den çı!kınca on·u boşayıp seninle 
mrk fayıhlın ıh va.rdll'. Vf' bıına. i!•. ya..~ıyacağım Kat:na. 
t i rn.cmuz ~- Katina bir alıl.filt hocam cidiliye• 
E!rnıekto vesika. inzıb:ı.tuL.u tesisi tile: 

'hilahrre vesllm.yu. tabi tutaıa.ı;u. limım - Olmaz! •::liYe cevap verdi
gön::ce~lmlz dtğor mnddelel' li7..eriıı .. çocukhrm var .. ama sen gene her 
deki haftketlertmlzl de kola~.. gün bana gcH.rsin .. eğlen·riz. 
IDL';! ohır. Hep 11lk:\7et edeceğimize, bir 
az dıı. şqcn.yetl"n örıleylct mü'lbet t«. 
birler a.lmır: oJalma. 

Bir ha:fta sonra, lı~r gece oldl'. 
ğu giıbi gene yata.kıla Kat.ina ile 
baıba.mı dlııliyord.um : 

- Yarın biz.:mki hastaneden 
!?xkacak!. 

- Ne yapalıım? 
- Hiç! Baş lbela.<>I ... Katina? ! 
- Buyın·? 
- Bir oda tutma.~a mecburum 

Yemekte annem sirke g:ilbi bir 
§8.l'a.bı bol bol içerken; 

- Ras..tanede :nsa.ne. bir yudum 
olsun ver.ı:ni.Yorlıı.:r. Dj;ye şiıka.yet 
etti. 

- Oh, aklım başmıa. geldi!., 

Yeınekt:~ ~ra., b:ııbam çı'ktı:. 
- Ba.nn biraz yardlm eder mi • A.k~amilstu heplnı:l:zi ~ yeni tut 

sin Katina? Ödeşiriz! tuğu oda.ya götürdu. Buram olduk· 

- Öyle .. 

- Yok .. vallahi. yok!. ça temiz ve aydınlık bir odaydı. 
- t.Tzun etme Ka..titl".ac4ğım. So- Yerl~ti:k ... 

tı.aı~ t.:ı otu'r?nazlar, elbet bir oda Ba.bam, bi~ sabah Ç]karken 
!c1.zrm. anneme beş on P&ra bTakıyordu. 

- Para bitti Ali. Bir gece a.şıığı ~em başlıya. 
- Bel"'.den 2altlam::ı.! Dün gene ra.k .kııv,rra dö/!iişle niıha.yet buldu. 

bir amel"yaıt yapmlSSm. Bütün ev halkı a.yaıklıuıdı •• b;.tiş.ik 
- Uzun liıfı bıralk,,. Ne istiyor•• o~ada oturan güzel bir kızcağız b!• 

sun şimdı sen? ziırn odaya. geld~. 
- B'raz yardım! Babam geccyansı ç?krp gitm:şti. 
- Peki. al sana üg tane ilci bı:. Annem bitişik genç kl%a ka'\o·ga 

!:uklu:k yetiıfr mj? hakkm.18. i2aluııt veriyordu~ 
B a.1)a;m mırtlda.nclı: - Biz.im kö:roktsl.ca herif gene 
- Yatak yorgan? p<ı.tlaym.ca.ya. ka.Oar içnfr:ı .. 

Annem:ıı ş!kayetine ben gl.i1.ü .. 
yordum. 

Çiln1di annem üç misli fazla içi • 
yordu. Baıbam:n verdiği yemek pa~ 
!l"asmuı ya.rr.smdan çoğunu rakı ve 
ııara,bn veriyor, gece gündüz sar -
hoş geziyordu. 

Annem özür diledi: 
- Gece vakti uy.ku.nuzu kaçır • 

drk .. 
KIZ kıvr..rlı: kahkahalar arasın • 

dan: 
- Yok canım -dea·. Ben eve 

§imdi geldLm. Malü.mya ben'm gi ~ 
biler daha çok gece işin.e giderler. 
Kar zlyn.de oluyor. 

Annem kıza aşina ba1trşlarla gül 
dil: İki eımaf ! biribirini çalJuk t:ı -
mnıı:şlardl, 

- Ben de .. liye rum~m 1.ç'ni çek
ti- bir zarn:ınlar gece avc·I·ğıııa çr.. 
kardml .. ama, şimdi bu piçkunılan 
eli~rim.! kolhranı bağls.drlar. 

Kız elini salladı: 
- Onlar da bilyürler, gene İ.5e 

L'aŞlarsm, inşallah! 

O geceden sonra, bitişik kom • 
şu.muz Stmaylıı. annem iki ayrılmaz 
dost oldular. Son çocuk~n sonra 
erkekten gözü yı1.an annem gün • 
düzJeri 'birkaç saat Sunayla bet":!• 
her odayı kilıtleyip va.lu.t g~.irmc· 
ğe baş!a.dılar!. 

Sun:ı iyi bi:t kı:T.cağmlı, gilzel o1-
duğu kadar iyi. bdr kaJıbi de va.ıdr. 
' '".' ... _..., · ~ ,. ·-,.. - --rr1·r eve u~rama. 

~· m:ştt, Hep Sona bbe yiYeneı 
0 Terek yardım etti. . . -~ 

Bir gcee Suna eve ~ .A 
giin ac kaldık. l6demiz ~~ 
·yata.ği kıvrılmı§tı9E. BirdeO ~ 
b:u:ı.a bir ~ attı: ~ 

- Kallı:! BakJta.ldan ~ 
bir şişe raıkt al! --diye ~ ~ 

Açlıktan karal"&Jl gltiJ.erzo:,,,-
dü ve um.eme ilk defa-~ I> 4 

mnı ~!'k ökçcısilc nıu:ıor-· · .JI 
tim. ~ 

A.ıın.em gıUndcn gUııe l!P,Ai-
içiu. kuvvetsiZdl Benl ~ 
Ya!mz: _w• ,,~ 

- Mundar herifin ı--' ~· 
bağ:rd • G:t nıikı al di~ ~ 

- Ben rakı aıarısaın· ,,,,,,, 
Açlr!tta.ıı ölüyorum. ~ ~ 
daha iyi,. Ama. 1*Jtkal 
VCr:D.eE lti. ~ 
Atınem kalın ve y-aJraSI ~ 

m ! !} lcüıfürlerle ~ 

basladı: baJI öl ; 
-· Boy:nuilu herif? '!'• .,. 

muzu! .• Gl·t baibant bUl yııııs 
Aç olduğunu ona ,söyle... • ~ 

Birden u~ ~·01cıus
-Baıbamm nerede 

biliyorum ben! " 
Annem kalnlI göiloıiD1 s,ç 
- Biliyor musun!! 
- Biliyoruan ya!. 96yıe!-"" - Nerede? çabUk ~ 
_..: MMam ıutınaJIDl ) 
- Ota~ ne ili 7~ .,# 



nize atıldı, onların mezan deniı 
oldu ... 

9! MEÇHUL ADAMIN 
. YARDIMI 

- Affedersiniz sizin isminİZl 
öğren ehil ir miyim? 

"Skotland Yard" a mensup a. 
dam (Sam) a, baktı gülUmseye
rek cavap verdi: 

- Binbaşı (Lionel Forver) .. 
Akşam yemeğinden sonra üç 

kişi kütüphaneye çıkmışlar, kol
tuklara karşılıklı gömülmüşler. 
di. Amiral (Ritti) piposunu içer_ 
kcn başı önde sabit bir yere ba .. 
karak düşünüyordu. (Sam) nıı 
rrldandı: 

- (Matmazel Doktor) u dü
şünmek laznn. Sağ kolu telakki 
ettiği adamın bu feci akEbet ini 
erge~ öğrenecek, işte o zaman in. 
tikam almakta bir an tereddüt 
ctmiyecek. Ve bundan biraz çe. 
kinmek 18.zım. 

(Lionel Forver) omuz silkti: 
- Gözümüzde bu kadmr biraz 

~fazla büyütüyoruz, 
(Sam) devam etti: 
- Hayır, ten (Matmazel Dok· 

tor) un ahlakını tahmin ediyo
rum. En kıymetli adamını bura. 
ya yollark~a istediğinm yapıla. 
cağından emindi. Halbulti hem 

·adamın 

Çocuk runıvatı 
• _:z± --- - -

Ebeveynlerin riayet etmt:ıQe 
, mecbur olduklan oeneı kaideler 

ğunu hem de ~~-~~_e ~()Ştu.rduJ!u 
işin suya duştugunu görünce 
vaıh va.h deyi P susal' mı ? 

(Lioncl Forver) ba.<Jmı kal
drrdı: 

- Peki ne yapabilir, köpürür 
köpürür susar. 

Birden vabancr bir ses eevap 
verdi: 

- Acaba ? 
Od.eM.ia yalnız olduklarını zan

neden ü<; k.işi ha~tle kapıya 
baktılar. Sı~.~- ~ı~ uzuı1 
boylu kartal g-ozlu ihtiyar bir a. 
dam duruyordu. Sözünde devam 
etti: 

_ Blı1başı (Lionel Forver) 
yanılıyor. denizin köpürüp te 
bir ~ w yapamıyacağmı düşün_ 
mek dogru olur mu? Bira mı bu? 

(Sam) lbu meQhul ve garip 
mi58:1'iri derhal tanımıştı, ha.ytt
ti bır anda .u~uş yerini büyük 
bir mooınunıyete bırakmıştı 

- Kinısin sen? · 
Siyah eLbiseli adam bir reve 

rans ya.ptı. amiral kıpkırmızı 
olmuştu, elini cebine götürürken 
(Sam) .Riilerek yanına. geldi. 

Sı.ıe. dedi, benim çok eski 
bir arkad~ı takdim ederim 
(Tomas Murdok). Kendisi oen: 
tilmenliğin hak.iki nümunesi ol. 
duğ-u kadar vatanmın.a en büyük 

· · 'ridir de __ 

(Toma.s Murdok) tekrar ko_ 
nuştu: 

- Amiral {Ritti) ylc tan ... 
mak !benim i~in emsalsiz bir ışe 
reftir. Fakat sizi böyle birden 
rahatsız edişime gücenmeyiniz, 
Mösyö (Sam Coys) la hemen gö. 
rüsmem ıazm:ı geliyordu .. 

Amiral (Ritti) fera.h1anmrştı. 
(Sam) ın bu derece samimiyet Vl' 

sevinçle karşıladığı bu kim..c;e 
herhalde mühim vazifeler gören 
birisi ola'bilirdi. Yi.izü ~Jmüşti\ , 
Cevap verdi: 

- Hoş geldiniz! İlk ~kmlrğ-ı. 
rnı tabii affedersiniz: 

- Rica ederim. 
- Madem.ki ark~a.~mızla k o. 

nuşacakla.rmız var. şu halde biz 
çekilelim. 

Bunu söylıyen amiral kapıya 
doğru yürüdü. (Lionel Forver) 
in yüzii buruştu, gevezeliği 00. 
mak istemezdi. Fakat (Tomag 
Murdokl kollarım a~tı: 

- Hayır hayır bilakis bera
ber olm.;ınıız daha iyi, en iyi 
fırsat: onun için sizi birden ra. 
hatsız ettim. oturunuz. otum. 
nuz rica ederim. 

(Tomas Murdok) (Sam) • 
yanında duran dördüncü kana. 
pede yer alırken herm tekrar 
oturdu. 

(~_1 1'!P J 
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Sivastopolda 
bi çe i kale 

zaptedildi 
Sırbıstanda çarpıı • 

malar deıJam ediyor - Al
man cl~isi Parise döndü
H ongko11a K.anad alı asker • 
ler ftkC".rılclı - 61ııırda ye. 
ni bir lngiliz orducu lwruldu 

Dün gere n~redilen Alınan or. 
dulan b.a~wıundaıılığnun teb
Jiğinde d:ıniyor ki: 

Sivnstopol'a ko.ı-ş1 )apttkhırı hil· 
cuın harekii.tıntln, Alınan k:taıarı 
kudretli tcrtib:ı.ta malik ve çetin 
b!r surette .mlidruna edilen bir k&
leYi i~~akG"..mişlcrdir. Ha.va. lmv .. 
;vetlerlr.iiz Slr.....topol ve Kere; et. 
rn:fmdıı.ki ~ıı.r:ı. muharebelerine, müa 
taiıl:cm mevzil~rle gemilere ve li
man t.c!:i!;Jerinc hücum etmek su· 
retiyle )'tll'd."lll t"tmi~lerdir. Sovyeı 
topçc.kerlerilc ~cer taşmı:ığa mnlı
F.US ilci ı;ctni ~na. bomb:ı.lar i~ 
bet etnüııtir. Til:vlıı bölge~de iki 
ilfuiyc m:ıyi.n bölüğü, tek lxışla.rt• 
na 113 mııhnrcbc mevzii r.aptct .. 
ıxıi5]erdir. 

Alman savaş tayyareleri, doğu 
<:epiıesiıün lbir çok kcsi.mlerinde 
demlryollnn üzerin&ki düşman 
.Uı.şrtlarma hücum etmişler ,.e 
bunları bfr çok yerde uzun za.. 
man dın'lllak zorund.:&. bırakmış.. 
fardır. Bu r..rnda iki köprü de 
yıkılnuştır. 

Sa.va.g tar:yarclerinden ibaret 
~ller la sonteşrin günü Kı. 
nmda dü,.c:;man hatlarına muı:af · 
fakıyctle b~arıl~ hücwnlarda 
bulunmuo:ı.J.ur. !Bu nrada. Sivasto. 
pol lirnı:uundaki tesisata da ağır 
ve orta çapta. OO!nbalarla hücum 
edi!mirtir. Başk4. tayyare teşkil
leri Sivnrtopolda müstahkem 
ıdüşmmı mevzilerine ~ yapı,. 
lan kara harekatına yardım et
mi~lerdir. 
~manların Tula önündeki 
Zayiatı 
Tulnyı ıWnn.k tc;'JebbUsü Alınnn ~ 

iiaro. on c ,. zn•fında 6 0-00 ölilyc 
mr... .:ır. Tulayı t:imal batı Vit 

cenu• do~"l.l tiırnfln.r.ndan yapı .. 

ıi~ımtm 4PddetlendiğiıU yazt.. 
yor: 

Sovyet krtaları ~ddeW Alman 
hi!cum.larma inisyativl her gUn bi
:raz dalın. dfif;rnanm elin.den almak· 
ta.dır. 

M.uhab;r, a\manlann bütun cep
he lt.,yunca .istihk.iı.m ve .mi t.ra.l}·öz 
yuvalan .iıışumıa devam etmekte 
olduklamıı bil.diziyOT. 

Sovyet.Jerin b!r ~ mevzii 1'1111-

\'afüdayetlcrlni nakleden muha.blı 
düşmanın cuma. ve cunuu-:t.eei gün. 
leri ÇC:kilmcğe mecbur kaldığını ve 
Sovyet ordt1larmrn 12 kayU geri al
dığını bildirmektedir. 
Rusya ia~e yollarında bir 
Yer nereaidir?. 

Londrada askeri mahfillerae 
~ildirildiğine göre, Rusya için 
ıaşe yollarından birisi de Af ga
nistan hududu boyunca kıvrıla.. 
rak giden bir kaç nsırlık eski ve 
8~~ ~lometrc boyundaki yoldur. 
Buyük yakıcı çöllerden, kayalık 
yaylalardan ve lwru.mu.3 vadiler. 
don geçmektedir. Britanya kuv
vetler inin geçen !harpte !kullan. 
drkıan bu yol boyunca, her gün 
büyük :kamyonlar .Ruslara en 
lazmı otan yüzlerce ron harp 
malzemesini Hazar-denizine nak 
letmektedir. Evvelce Hindistan: 
dan lramı. nakliyat için kullanıl. 
makta olan bu yol şimdi modem 
bale getirilmiştir. Yol, Hindis. 
tandan gelen demiryolunun BU
Jücistan - Virnn hududu yakı 
nmda bittiği Duzdahtmı bfi§la: 
maktacür. Duzdn.p harp ba.sm. 
danberi ıiak ziyade ge~lemiş \'e 
nüfusu iki misli olmuştur. Yol 
§;maJde Afganistnn hududunu 
yakından takipıbetmek; sonra 
Duzdap'a SOO kilometre uzak
lıkta bulunan Mcşhcd'c varmak 
için şim~l - lbatıya doğru büyül 
me.kt.edir. Malzame Meşlıed'te 
Ruslar ta.rafmd:ın teslim alm
maktadır. 

Jap nya hariciye 
nazırının u tu 

(Il:ı.ş tandı ı incidcJ 
- Japon :.;lyıı.setln!n gııycsl, hıı\:. 

kruılyete dııyanıın blr sulh kurm~lt 
suret.ne iı:l.Sa.IıJycte ve dUnya ısulhUno 
hizmet etmek vo Asyada. yc.ni bir 
nlzam devresi acmaktır. 

MUtealdbcn Japon hariciye naurı: 

ilçlil paklan samımı blr ıı..sanıa. b:ıh 
sct.ml§ ve deml§tlr ki: 

Çok §'..ikllr Almanya ile 1tnıyanm 
Jııp:myaya tevtı:uk eden ~a.set • 
terinden ~ taraflı p:ı.kt meydaııa ccı 
mL,tır. Bu pakt A\TUJla ile Asyn.da 
yeni b!r 'lllzamm yliksıılme3lnıı sebeb 
ve harbin yayılınasma manl 01mu, .. 
tur. 

TUgo, Japmıya.nın Çine ka?'§l hnr
be devnm edeceğini. Nanltln Çin hU. 
kiimetlne yardımıı de.vnm edeceğini, 

Hindlçinlye Jııpon o..skerlcrlnin girme 
s1 alta.binde <lUşmıı.n prop~anchsının 
cenubu şarkt ABynda tccavUzl<Ar e 
meller ~slcdlğlnl ~an. elmek fna.U .. 
:yetine geçtl~l v.ı Japonyayı çember 
içine alıruı.k için sar!ed!li!n :faaliyeti 
de kaydederek deml§Ur kl: 

- Birl~~ik Amerllta ne lııglltcrc, 
Japonyayı çember içine nlmak lçln 
Felemenk Hindlstnnı ve Çun;:-~{lng 

hUkflnıeU ile anla..!ımıı;lar ve bu gıı 
yeye vıırmslt fçln her hııddl aıımışıar. 
dır. Japonya, blr ıuınıa varmak için 
geçen nlaand:ınberl Amcrikn. ne mC
znkercde bulunm~tur. S:ıbık ltıı.blne 
nln bu gayretinde muvaftak-olm:ı.mn. 
sma ro.~en yeni Japon ltııbinesl, A
merika ne znUznkcreye devama karar 
vcrml§lir. 

B:ı mllzakereler hakkında. tafsilA.tı 
vllremiy"cctılme mUtccs.!Wm. Birle
ı;U::: Amerika, Japo:ıyn glbl sulhU ar. 
zu ediyor ve Japonyanın tn.bU ilıU • 
ya.çlarmı takdir edlyors:ı. bu ııcUccye 
t·armalıta geclkilmiyeccktlr. Valtlt 
kayi>etmenın lUzumır.ız olduğu ve uz. 
~ıcı görll!)erimlzln de bir hııddi bu. 
lunduğunu t:ı.kdir etmek gerektir. 

To.;o, ~ovyct Rusy& ne mtınııscbnt
tan dıı. b::.hs •d"..rck Ruııtnrlıı bttaraflık 
pal•tmın akdind:n tonrn §lm:ılde milli 
emniyet sl,yascUnl tntblk ctGğini bu 
mmtakndıı Japo:ı hukultllc mcnfo.ıı~ 
terini tehlikc~e dll;jUrccek hiçbir k& 
rcke.te cevnp vcrııneruek azminde bı.·. 
ıunduğunu s5ylomt:ı ve Jap:>!l.l.D.n mil 
ll birliğe davet ederek nutkuna. son 
vcrmlaUr. 

'NlJTUl( LONDilADA n'! 
KAr..ŞILANMADI 

l.'Ul çc \ .rme hnreketlerl ile zaptet
mck püı.nı is~. son haberlere göre, 
büyük b"r n:Sbct içinde eltim brra
kılmışt.Ir, Bir çok yerlerde Alman 
ilcrleyi~ durmus, b:ı.~ yerlerde 
oe y:ı.Ya<ı':ır.a~tır. Pike bomb:ı tay 
j'areleri il: topçu himayesinde ha· 
rekatta. bulun:ı.n Sovyet piyn.d~i 
19 uncu ve 31 inci Alman tümenle· 
rine mc'ISUp alaylardan 3 öyil ge
Ti ıı.lmt 1. "dır. Bu noktnlardnn bi· 
rinde Almnnlar bir tek taburda bm 

Fakat ibu rol, Rusyaya giden 
miihimmatın takibetiiği muaz.. 
zam y olun ancak bir kısmını teş. 
kil etmektedir. Mühinunatın 
geçtiği yclu ters tar~ftnn yani 
Duzdap't.aıı do)hıya doğru takip 
edersek domiryohmun Bülücis.. 
tan'ın şimal :kısmını taki'bederek 
b ir kaç yıl önce yer s:ı.rsmtmın. 
da11 sonra inşa. edltmi11 ol:ın l\.u. 
etta'ya gittiğini görürüz. Demir
yoiu buradan cenuba kıvrılar.ı.k 
Amcrikn.n sevkiyatmın arasız 
roir surette geldiği Karaşi'yc u. 
laşnuıktadır. işte bu surctledir 
ki birkaç gün isintlc Amerikan 
malzemesi Ruslann eline var. 1..ımdrn. ıo (A.A.) - (B.B.C.) 
makt~ır Jn,pon hnrldye nn.zı:rmm Diyet mlX' .. 
Sırbıst~da ~arpl§malar f ııs!ndckl nutıru. Londm mnhıı.!illnde 

1..... ·., ... .,. Bel •ta iyi lu~.?':'.1lnruruunrıJlır. Nutkun haklkr-
~wıçre aJ ..... ""ma ıgra1. n 

gelen bir t elgraf ~yle demekte ti tıı.hrlf ettlğl ve riyald\rlıklarln doıu 
dir: • olduğu bcynn edilmektedir. 

m kaybetınl!!leroir. 

Orta Strbistundo. bulunan Svil. 
r.ae kesiminde htlktı.met kuvvctlerı 
ile Sırp gönüllüleri nnı.ınncb. 60 sn. 
at devam etlen bir mciıarebe ol. Ahruı.nlnr ~:nıdi Tubyı uzun .men 

:r.:illi toplarl:ı bomba.üı.makta ve tak 
Yiye kuvvetleri getinncktcdit 1er. 

Uanii <te ak a
mihvsr gemisi muştur. Bu muharebede 103 gö. nan 

nUllü ~c ıo niikiımot askeri ölml.fi 

ruman taarnıw kısmen tür. 
ın._ _ Belgratt:ı. ctkıw Obnova gaz.ete. 
vurduruldu ııi, bir çok rehinelerin klUe halinde 

M o s~ o v a d a n gelen son tevkif edildiğini kasdetmehtc ve 
~berlerc göre. Lenin.orrrad•m gönlillillerin tahıiMt ve cebir hcı.. 
ıcenup doi;"ll:.unda '!Uvin bö!gesln - rcketlerindcn vazgeçmelerini da.
ıae, imale doğru yapılan Alman vet eden bir beyıuın::unc neşret. 
ileri hareketi, durdurulın~ dn, znektcdir; Aynı gazete. bugün Sır. 
ltazyllic de\'r.m etmcl~tedir. Alman · bistanda dıılıili harp hUküm dlrü.. 
hr, büy:iü ch .. mmiyeti haiz bir mu- yor, demektedir. 
ı;asaln yolu olan Leningrat - Vo 
~ dcmiryolunu lt~lerdir. A betz Parise dönclü \ 
il2 ncj Alman motörlü tilme.ni mu- Almanyanın Fransadaki. ıoü· 
hını l:.fr "mcS:dln mahal" den i-ki yük elçisi Otto Abetz, dün 
defa tardeclilmi':J ve efrat ve mal- Chat ooldon'da Picrre Laval ile 
:ıcım.ece ağır zayiata uğramıştır, görüştükten sonra mareşal Pcten 
lliT Sovuet generalinin tarafından öğle yemeğine davet 

" edilmiştir. Yemekte Fransız hü.. 
:Makalesi ı kumet erkii.nı da bulunmuşlar. 
· Gcncrol Tcmarhko. 1zvestiya gn. dır. 
1ıetcs::nde ynzdrğ: bir makalede, -1 Yemekten sonr~ büyük elçi ka· 
n~tost.nnben düşmanın Lenin- ra yolu ilo Paris'c dönmUştür. 
gra.rln ka?VI dcvnın eden h ilcumlan Hareketinden evvel Vi§i'de gör
csnsmnd:ı Alm:ınl!ı.rı, 216.000 as- düğü iyi kabulden dolayı mare -
ker. 759 top, CW tmı'\ H6 zııiılı f'ale ~kkür etmiş ve mareşal 
otomobil, 647 r.ıotosulet Hi78 do kendisile görüştüğü h~in mem 
tn:itrcl) öz, 505 nınyin atrcı:sı, 1621 nuniyetini ve General Huntzin -
kam~ ():J \ c i-1"4 t :/yare ltaybet - ger ve arkadaşlarına yapılan mil 
tik!eıini izr.'l et ~ ten ~nl'a EOn li cenaze merasiminde Alman 
gilnkr'd.:: A'ır.:!:ı!rrm, mO~.a!oayn hükumetini temsil ile gösterdiği 
geçmc!cr1ni Tl'titc'":.ip 2l.OOO den cemilck5.rhkt~n mütevellid duy. 
fr..zla ns:Ccr, ~.){) ~yyarc ve 70 tank gularını bildirmi.'.ıtir. 
myht verdi lcr ıı l kny'dodiyor. 

()'iller ::.r_ • ı:.J 3GO dan fazla Hongkonga cönclerilen 
~ill<sek rtt' ~ 1 ~ rub:ıy ve ıı;enenıl Kanadalı cukerler 
Molvereted t, r:c .crnl Dlsnnr, gene- Hong • Konr. rndyosunun bil
ra.l tKr 'll"r le nlb:ıy Fronk d.a dircliğine ~Jre, Kanadalı asker-
'Vnrdtr leri hamıl olan gemi kafileleri 

H · · " ... • l:uwetle. i mu.!m - I ion • J{ong a gclrnİ!'tlr Buraya 
bil fıı: r'\ GCC'm ı C' r'"<' de. ,. 1 ~:ı Kanadalı aekerler arasınd:s 
d~'.;!ll~ı. T"'n,:u -...dr .aı:-ı" 1t ~ ,.., • 1 Arncr;ı:alılar tia \•ardn·. İmpa.ra
bW!lerı,..ı t • • -nenu; tir. 1?· n~ • ı torluk nskeri kuvvetleri Hk defa 
nm ilk"lrrıız • 'eycti h;nuz. ktrıl· olarak Hong . Kong'da toplan.. 
ınamı r- . A ı "llar ycnı ihtiyar - mış !bulu.nnıal"tndır 
br ''e ye:ıi m. ;zeme ile aynı cep. İngiliz kuvvetleri kum~ndunı, 

e bUcuml:trm:ı tekrar bnşl.'llillŞ- söylediği n utukta. Hong. Kon~. 
· ,... un bundan böyle kat'i surette 

lzvectiyaya göre vaziyet BUyük B ritanyanm Uzak Şark-
1zvcsı.iya gazetesinin hususi taki müdafaa. sistemine ithal e. 

muhnbiri muhtelif kesimlerde dihniş bulunduğunu belirtıni.c;tit·. 

(B:ı..5 tamfı l incide) 
işareti çekmiştir. Bu i~aretten 
hem~n sonra, tic:;ı.ret gemisinden 
ild infilftk sesi gel~cc-tir. ıını.va
zör. gemiy~ iki kurtarıcı ekip 
yerlestirmiş ve ibirk:ıç saat zar. 
fında infilii.klardan Heri gelen 
delikleri tıkamağa ve makineleri 
işletme~a ı:ıuvaffak olmu.~ur. 
Knıvazörden verilen m~lılına
~ göre, tic::ı.ret gemisinin mih
ver devletlerinden lbirinin tebaa.., 
sına ait olduğu, evrakından an
laşılmrştır. Gemi, sahte bir ibay. 
rakla sefer ediyordu. Tayfası ta. 
r::.fmdan ,,ek fazla !hırpal~nmış· 
tı. Ve şimdi pek fena ı;erait al
tında seyretmektedir. Kruvazör 
mürettebatı bu ticaret gemisini 
tir Amerika limanına götürrneı{'_ 
tedir. Geminin sefer ynpa:bilecek 
bir hale girmesi için tamire ih
tiy~cı olduğu muha.kknhtır. Mü
rettebatının bir limana götürül 
müş olına.sı kuvvetle muhtemel
dir. 

Gc..11"1i, Amerika kanunlarının 
hükmü nıtma girince, mihverin 
Birleşik Amerika limanlarında 
daha evvel yakalanan diğer lbir 
çok gemiler gibi mfu:.:.derc edil
mc;si p~k mulıtcmeldir. 

f,f ısırcla yeni bir ordu 
Mısırda tıatı gölünde teı'ikil 

e1ilen yeni orduya resmen seki. 
zinci ordu ismi verilmiştir. 

Bu yeni ordunun tcşklll, İn!;ilte· 
re ve mllttcfiklerinin her giln imv 
vctlenmekte olduklnnru L"Ö .. tcrme
si itibruile mılıi.redc çok lyı knı-rı
t:ıruruştır. 
Bamı ~ma bUyilk bir kuvvet 

ıt.c~kil eden bu ordu, a.ynı zaman
da. :3011 nylardn OrUı.~ka bUyük 
mlkt.ardn gelen e-n modern siWılar 
la teclüz ediltnlıı olduğunu isba.t et
mek~r .. 

Fart k'un 
i ab si 

Habeşistandaki 
İtalyanlar arasında . 

iman matbua! 
heyeti 

:atB jlf 
şe ze geldi fa. 

Kral fakirlere y ... rdım ısyan 
edilmesini tavsiye etli 

It.n.lıirc, 17 A.A.) - :Kral Fanık l\"nJrobl. 12 (A.A.J - Hnbeşie-
meclisln ı:ı.çılmasmı mUteakip, AlJ'- tnud:üi aon İtalyan ka.leslne Ylli! · 
din ~ayında kabul ettiği mebus:l.n tikları tazyiki .ru.~ lngilız 'Ve 
ve uyan mecl:lsi oz.atn.rındnn mü • ~ Juıtlanna bazı k~lar ge. · 
l'C'kkep bir .heyete ku:a bir hitab~ mi§ ve Gondn.r dı~a. İtalyan 
de bulunnr:ık demi!}trr ki: milstemleke piyade efradı arasın .. 

kte ollfl.l'i 
Anka.raya gitme : dilll ~,. 

man matbuat heyeti jle iP 
saat 10,15 de tayy~an ~ 
nı.ize gelınişlerdir. \re! 

Tatiller lm!a :sürdll ve fellahl:ı da bir isyan çrl<tığmı söylemiştir. 
fak:rc ait projelerle oldukça. dolu Bu kaçaklar. isyanm, FlddeUi 
bir içtima devresilc karetln5I}·orsu- bir çıup·~a.dan sonra yatıştınla .. 
nuz. .Açlı'ktnn sü:t1yct eden bir tek 'Jild'ğ:ni cnlatm:ıktadrrlıır. 
fokir ikalm'Ul:nfil i~in bu mevzulnrı Ordu tcblit;inde bu hMisclerin 
tetkik etmek üzere o.bine ile el • nı:şredildiktcn :SO'Dl'a, altı n~d:uıbe
ıbxliği yapmanw arzu cdiyonrzr.. rj muhasara altında bulunan 1tcıJ • 
Yclnız bü!tfimetin mcs:ı.isi lkll.fi gel- yan ga.mizonu tasvir edilmektedir. 
mcdiğini nar.an dikke.tin.b:c koyu • lı;gIU: lıuvvetleri: .. ani ve §itldetli 
yonım. Bilyük ve ll.tilçük her mülk bır hucuma geçnı le?', cnrp bır tc • 
sa.hihinin faklrlcl'e yardım işine i .•' ~eyi zapte~ek suretıle . Jt~lyan 
t:.rak etmesi lAzımdır. Memlekctiıı na.tlarına. bır noktadan gınnıaler, 
umumJ menfaatini nlU-ltndar eder. 2 topu susturmuşlar, 110 e!>İl' al • 
daiıa b~n. projeler <ie vardır. Bun mı2lardır. Bu harelcet, 1ngılız.lere 
lnrm tatbiki için hUkCımctimle el • çoga m.nlolmwftur. 

ye ne;;ı.reti matbuat.dSdt'ill ,. 
orta ~çi doktor sc.ıunıı b )-6' 
kanlığtnda bulunan .b·},111 
§ağrdaki zevat da'!ıll 
tadır: J.I~ 

Schvörhel orta elçi u t 

hirliğı ebneniri rica eder Ye cizc 
muvnffokıyetler dilerim. 

manlar ICerçe 
• • 

gır ı er 
(Baı;ı tnrırlı 1 incide) 

ren muharabclcrden sonra Al
manların ilerllemekte bulunduk
larını söylemektedir. 

MoskoYa etrafında harp faa_ 
liyeti devam ediyor. İki taraf 
d.Q. piyade kuvvetlerini kullana
rak ilerlcmeğe çall§ıyorlar. 

Bu mmtakada. siddetli muba. 
re.beler vuku bulmaktadır Al
man radyosu, merkezde bUyük 
stratejik ehcımmiyeti haiz bir 
istilıkftmın zaptedildiğini bildir. 
miştir. Rus hatları icine s'Jr'atle 
ilcrilemiş ve ~em.ter içine alm· 
m.ış olan bir İtaly~n birliği flÜn. 
lerce süren mul1:ı.rebelerden son
ra çemberi yararak: kurtulma~a 
ve gerideki kuvvetlerle birleş. 
me~e muvaff::ı.k olmuştur. 

Tikvindc Alman ilerileYiai de
vam ediyor. Karelide ve Zvir 
nehrinde Finler, mevzii Rus mu. 
kabil taam.ızlarını püskürtmüş. 
ler<lir. 

Hangöe'dc ma.'h.sur Rus garni. 
zoru Finlerin tazyikini hafiflet.. 
me!~ için ~ddetli ibiı' topçu at.eşi 
açmış ise de teseıbbüsünde mu
vaffak olamamı.2tır. 

Londra, 11 ( A.A. ) - B.EJ.C; 
Rus Kızılyıldız gazetesi Kali. 

nin kesiminde şiddetli muhnrebe
ler olduğunu yazmaktadır. Rus 
tebliğinde, Almanlar ta~ruzla. 
rmın püskürtüldüğünden ba.."ıse. 
dilen cenubugar.bi kesiminin Ta. 
ga.nrog ile Rostof w-asındaki 
mıntaka olması muhtemeldir. 

Rus ısözcUsji Lozovski p:ızar 
günü !kanlı ~arpıı;malar olduğunu 
beya.n ve Almanların arazi ka~ 
zandıklarınr kaydctmi!j ise de .Al. 
manlarm şimdi Kerç şehrine gi.. 
rerek sokaklarda llıarp ettikleri 
hakkındaki iddialarını teyit ecli· 
ci ha!'.oer yoktur. 

Leningrad'da, Tikvinde Huslar 
mukabıl tm:.rruza. geçerek birçok 
köyü zaptetmişlerdir. 

ZAYİ - NUfus tukeremle liman 
cUzdıı.ıımıt zayi ettım. Yenilerini ata
cağımdan Mkllcrlnln hUkmü yoktur. 

1 ıtsmıpaşa, llambüsrov Araplar 
1 so?ro!;"I 3'7 nutnıır.\b Y~pth 

MUn.lp N urt A,rgtlıı SOO 

har iciye nezareti .nınt~~ 
,inde cenubu 17add ·~el 
gesi şefi, Steunerb . ı; 
katibi, Kleirıleui el~ıl~, 
dokt~r Rudolf Fisff ~t \ 
ıharrır, IfalmutJaıne . Ol 
maıın ;matlruat dairesı tı1 
dairesi~ 

T i 5S 

aca 7 ııst 
t .. rıet ı 

ı:.oma, lG (A.A.) - 1talyıın ordula· of~ t1f 
rı umumi 'knn.rgOlnnııı ırn2 num• rolu Topraiı: mahsullerJ, ~·el ~e.')J 
tebliği: ı rindo ça1ş:uı \'e m ~~'-J" 

İngiliz ha.va lmvvetıerinln 15 Son· tedilın.iş bulunan dO ııew1""/. 
tO§rin gecesi ;yaptığt bUcum esna.sın- 1 marula viW.yetler ,·c df 
da Aciroalo'dc vukua gelen .zaylııtın emrinde 'şle)en 0Ut~-\tııl1 
21 ölü ve 29 yaralıy baılğ o!duğu ri ve bunl:ınn isthısaJ: ~~ I' 
anlıı.ıııımı:ştır. 1ndırllen ve danizo dU· tı0l altına. almI;; bulu . tll 
ı;eıı. uıyyarcnı.n 3 yarsubaydan ib:ırot r.un için ıbiitüıı mewlelt~ 
olan nıUrettebe.tı salıfülo yakalannuı· tihsalli.tt da ta.mn:ıneJl 
ln'. rolU ~tm~ ~iştir. ı;jtıı1 

Şimali Afrika'dn Tobrult cebbeaindc Ofıs, lbutun bu deo ~~ 
~ faaliyeti olmuştur. Du§Dlan ı bunlann istih~u;ı1 tı ~ ı ' 
Bin.,"'Ui -.e Deme üzerlno hUcum et· Ir.emur edJcn :t~ i uY ~ 
ml§.tir. Bir mikt:ı.r hasar ve &rab ahıl· ı ve bıınlnr.n mesaı:e~uııel' V'.fl 
Harasında bir ölU, birkaç yamlı var c:ı.plara g&c tanzırıı,ı.~ 
dır b:.ı.ş ·ontrolörlükler w lf 

• ıcon Ş&rk1 Afrika'da duşman. Gondar vemüştir. Bu baş ~tlf >1 
böl.,.eslİıde Uerl mevzilerimize birkaç ihtis:ın mevkii add<>~ 
ıaa-:.ı.uzd.a. bulunmuı ve b:ı t.atuTu%Uır rayn. kadar aylık " ri 
tardedilmt,Ur. ŞlddeUe mlldaf&a cdl· nca ~trol seynho.t~~ )"~..JI 
len mevzUerlmlz öaUnde tı!rkaç yüz ce harc:reh ve ~ ,,~ ıeıv'..i , 
yaralı ka~tır MUfrczclcrimlz tnra· alacaklnr<hr. Ticare Je ~ 
fmdan ynpıla.n taa1TUZ hnrckeUerlnde baş kontrolörlerin . \. içİ' ı ~ 
duşmnna dah& bapa agI?" ~yiat. ver !-8m ;sufndcrun t~~ (eP.ı 
d!r"lıni ti •erin.den orta tshsıld 1 o 

ı l! r. ·ı ftık8:A 
Ştm&ll Afrlka'dıı. .Alman bomba tny· nı n~~msını:ı.. IJJV' •• ,1 

yareleri Harabub hava meydnnma. c;eklı de:;ınn~e~~11tilC 
hUcum etmL5lcr ve yerde 3 tıı.yyare o!.arn:k veyn. kirnc ~ f, 
tahrlb etmıaıerdlr. Havn muhnrcbcleri Rene def;rfrmcncilik :~· , 
esnasında, nvcı tn.yynreterlmlz 4 du;· nnı şnrt ~larak k~~ t 
man tayyarcsi d!lşilrmO.,lcrdlr. Tny· bunu v~c;ıknlıı.r, Pll ·ıe 
vnrelerimlzden ikisl 11.ss'Joe dönmemlı1 

1
vc ofisıni-4~:?-~:ı~nıi ıot> 

• er un ~..saıau .ı5- bl 
Ur. killi.tmdo. bsş !kontrol ol' 

Şnrk\ altdenizde, b'.r kcıft,f taarruzu a· 
ır. ./ 

y pan İtalyan t,ııyyıı.releri, dıı,mıuım ---0----d J, 
ikı ucaret gemısını, bombn1ıır1a. ootır- ({as lpaşad3~ 
mışıanıı:r. şark1 Akdenizde, avaları· 
mız bir ke.'.}lf utuşu cımaıııncia wclllng S 
ton tip! iki tayyare dU,UnnU~lerdtr. garı• •ır h 6 ı 
Garbi Akdenlzde de torpll tayynrele· P 
rlmizden biri bir duısman tayyaresi ı ı 

( B:ış t:ırıı-f~ dUşU.rmU,,Ulr. 

Hrrsızlru· kor'lnılsr" .. -ı t1l 
fırlanuşlar. m:ı.ntııt ısl' 
gilrii1tüsilnü i.:;itcn 11°, ı 
tiı:;cıü h."l"Srzlıı.rr > :ı..ı~ 
A~cak hmıızl:ırdnn t;ı 

' ·ar ğn sa va.,.cwıca meznun ı!f/ 
·ıncnw mcb bir kurşunb. yanıl~ 

H ERK E s 
rıılnruın htr.:;ı&Ul _.: ,., 

~1 Altmw; rumılle ınnTW" 
'!\! • L m ~~ 1 b'll nnlo..sıİDU§, hnst:ın .. 
i'<I ~-i .c mL5tır. _/ 

tc ---c----;_ "1 
e ·l • d ~ d tıfl: 7r,. 
rı nıın e I' Yeni kapalı ur > 
WILLl" BlRGEL VE ~~ Tramvay idareSi ycfll > 1' 

BlllGITTE TIORNEY'e ~ kapalı dul'aklro"ClıUl ~t 
Havran olmaktadır. .,:. ikmal etmistlr suıtall:--...dl 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ,, 
"" "" '""' - "'" '"" ,.. '"" "" "" "" " :; lihteki durnklo.r da > , 

1 olacaktı~ ~I 

aliye Vekaletinden Japo n 8d8 
Eski nikel 5, on ve 20 paralıldarın tedavülden • J<ll~ 
kaldınlması hakkında ilan Amerı ~ ' 
Eski nllrelıkl 1, ısd, 10 ve 20 pnralıklarm yerıne dantelli bir kuru,ıuklnrlıı bronz ·enı·zc·ı ı"rı il. 

on pcrıı ıır arp ve plyns:ıya klfl miktarda çıkarılmış olduğundan esle! " 'f 

nikel IS, 10 \"C 20 paralıklarm 80.G.9f2 tarlhlnde.n sonra tedavQJden knldırıl. r 
mn.sı lmrıu1113tınımıştır. ı \/O ) 1 

MeZkar utnk paralıır ı temmuz 9·12 tarihinden ıub:mııı artık tettavUt ayrı 11 ~j·'iı \İ.11 
etınlyecek ve bu t:ırfhten IUbaren ancak bir sene mUddeUe yalnız Matsan,. ft) "' ~~ I.~ 
dık1arlle Cumhuriyet Merkez b:ı.nkaBI şubelerine ve Cumhurtyct Merkez Şang1ıay, 16 (A. g!> ' ~...r 
bnnk:l;Bı §Ubesl olmıyan yerıerdc Ziraat banl'asr şutli!leri tara!mda.ıı kabul denberi Şangha.Y ~ W ~ 
edl~bıtceektır. kalan dördüncü ,A1!'- ·tJl1~,..r.'-

Ellerfnde bu utak paralardan bulunııııtarın bunları Mals3nf2ıklarile ye alayı M:ıniJayı1 ~1~ 
Cumhuriyet Merkez bank118t ve Ziraat bankt\sı şul>elerlne tebdil ettirmeleri memleketi terke: 965,..ı; 1 'fi4 
ne.n olunur (15605) dır Ala" mevcu u .. M ::1" ~~.tt j 

· · · nıill 750Jsi ş:ı.ngbaYreJ!l~V':.ı " 

lstanbul komutanlığı satın alma komisyonu ilanlan sin•de ve 
160 91 d·dP. "1~},;ıl Bu gidiş, Şangba.Y11~,, ... , 

.A§ağıd!I. cln.ıJ ve miktarları yazılı yedi kalem l§letmo malzemcııl ıs.ıı. ke'c r,eçme!: lı3.Z' 1 !'."<l 
941 salı gllnQ saııt 11 de pa.zıırlıkta satın almac:ı.ktrr. Hepstnın muhammen tadır 5!lıf.D" ~~t 
bedeli 12097 Urn 79 kul'U§tur. KaU teminatı ısoz ura 70 kuru~tur. tstekt'. ~·~,:::!h"rrn \rırlo }ıfİ>°e~ 

.!erin bclll..etln ve sa.nUc Fındıklıda. satmalma kornis~una ~~.()0038) haJ 1' • ·: t 1 lı~ 
Cinsi Miktary m n u;, ıl l ,..., . •' :ıı~" ~rp 

Benzin 1sooo tinin Şung.ıny ıt-~csiJll ~ 
Gaz 203 • fuzunun rı~nışl~·~c~:,ı:f".~ 
Motorla 15000 tün kıtn.cağı ınu ·I1(1C '·r ili 
:\'ııkum 1100 Japon ma.1ıfiller1•8t'i ~ı ,ı 
Yc~vaım l OM inkişafı hakkında k c<tıl!11 
brc:ı 200 yntkarlrk muhaf ııı;tt 
Jd.ak1nc yağt lOOO dir, 
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tnur : acında güz~I Çerkez 4z1 

~lin oday:an e met ağavı 

L 
(Bakımı, ve tutulmamak rareleri) Müellifi: Operatôr 

doktor Cafer Tayyar Kankat 
ln'kıliıp Kitabevi fiyatı 1 lira 

örünce ba rtnıs~m 
Devlet Demiryolları ve Limanları lş.letmc 

Umum idaresi ilanları 

) 

~ 
~ .. ~1r l"U_yu gönnu~ .. 

~la.r bu saraylılar 
?"'lıutıerı rüyayı ertesi 

l~t C'"\ıi nnlı:ı.tırlAr. Artik 
-~~tuıtaıını gördllğü ıil· 

l)·~ bir tan .Imda ek.mel\ 
!ger ta.."al'tan 'ikI yer-
~Yonn~. Fırsatt lı: l'• 

~ 11? Hemen tabir et· 
~~'t .\l•. 

\>lt: '\)~!erinde <iemc'.k Jd 
't nll!llar nas'p olan 

' ~"tlar ediyorlar. Ekmeği 
~-~ . ceplerine ~k 
~~ gidiyorlar. 
lıa_~~'I (;attı: 

• ~ler kim acaba ho· 
~f!i e SOrd u. "ta ltetnineler.i de böyle 

Cöı-cılhn de onun ~il 
· Saray bendegiını· 

, le ~ bir oda.ya loplu
hıı tini yokla.t.Irs:ruz. 
~yapalım h<>Ci'.· 

~~~t.resını kahve OCil• 

li~1ba.~ı da sakosunu 
11 ikisinin de iC 

l'ep1erine birer dilim -Okmek koy .. 
um. 

Ak5am i.istU; ozan Z3mncı; suı. Muhammen bcdell (5475) Ura olan 850 metreden ibaret iki kalem muıı. 
tmı, bendegiınm lr.ıh<-ede :ı~ı:ı.vı;z ha tcııt ebatta dem!r gaz; boruau (21,11.941) cuma gUnQ saat (15.80) on bej 
Jıa topla.nmalurmı cmrettl. ~en .. ı buçUkta Hnydarpaşada gar binası dııhlllndeki komı..-,yon tarafından knpnı· 
1 i de 'Pel!he nıa.slaln glyel"C'k, ha- zart UtıUlile aatm aımacaktır. 

zin dar lcalfu De beraber havuz Bu işe girmek fsUyenlerln (410) l ira (6Sı kuruşluk muvakltat teminat 
ba~rm geldi. H:ızinefüır u~taya: knntıtıun tayin ettfg-1 veslkıılıırıa tcldi!lc.rini muhtevi zartı.1nnı aynı gtın sa. 

_ Am sunhrm üstle'rin ! .. _,m !lt ('14.30) on dört otuza kadar komlır~on rclsllğinc •vermoıerı ıdzımcıır 
rini verdi·. Btı işe alt §artnnmclcr'komlsyondanparnsız olarak dnı'l'Itılmaktadrr.(!16281 
Uşnklarm bazılarJııın ccplcrlnde • ,.. 

ti8!lnı lırtnm fotoğrafları, baz 1a • Muhn.mm.en bedell (48000) kırk ecklz bln Ura. olan 400.000 desimetre 
, r ., ..Je ,.·nl• ~ 1;ndrr. resf.ın murabbaı ye,,ıı ve 200.000 desimetre mur~booı knhve rengi dö.,emelllt keçi rrınn ceı·~c •• u "'" 

ı '· 'o:r· ,.e biltfüı bun1ar ortll~ 

1 

derisi 25.11.941 sah gtınU saat 15.30 da kapau zrıf usulllc Ankııradn ldnrc b!.. r. r :t:.IJ , 
1 d:ı b.r eğlence .mevzuu o uyordu. nasma:ı satm almacaktır. 

·anytıµa te.:ıa.düf eden Bu işe girmek fstıycnlerln (8600) liralık .ınuvakkn.t teminat ile l anu • 
.Nıhnye~, ~il n "Iba.'fl Mehmet a .. 

1 

nun tayin ettiği 'VCS!k lan Ve tekllflerJD! e.ynı gün saat (14.30) 28 J.:adar k!'\o 
Mestan aga e .. v . .1. -ı . •-u....... ı ... J" dır l · den birer di nn e lt • ... ~on 'te.,,uo,...e '\"t!rme cu ... mm • 
ğnnm c~p el'ln 1 ., • Şartnameler (200) kUntşa. Ankara ve Haydarp sa veznelerinde satıl . 
ınek pkma.7.: .m · . nutktMrr. (9713) 

Sultun emır "erdi· · ~ • • 

- Yeter? .. D ğerlerl~i llT'nm3. .. Mtıhammen 'bedeli (45.000) "kırk beıı b!n tim olan 100 ton pirina yağı 
.rnnz, .a,di "'\'.C he?"-'CS <bğıldı., ~ . ::ı .12.911 paz3rtesl goııu ııtı:at lti to knpnıı zarf usuuıc ..A:nkarruıs. idare bln:ı-

Yııı.nm sruıt sonra Mest:nn nga ile &Jnda satın atmacsktrr. 
.,..,., ..... .,. "f".' ..... ı"l'lnI toolıım lnr :gi • 
• .,.. ... ~. .. ,,~...- .Su ~ girmek fstiyenlerln (8875) liralık muvakkat temfnat Ue 'kanunun 
diyorhırdı. tayın ettlg'I vesikaları ıve tekliflerim a.ynı gtın saat 14 Clo kadar komfgyon 

Deııflcı mi &Dla.t.ma.k iÇI~ .A~:şc reııııığınc vermeleri lbrmoır. 
~ultanm huzuruna. ı_;rkmnk ıste:mv·- Şartnameler ,parasız olarnk Anlrnrada :mıılzcmc dıı:lre:rlndon, ıHaydal'.(>a.. • 
ler, Aysc sult.ıın 'bu! ~<ılm.;;-1•• ~~- ıada t.ewlüın ve avk ııetı1J;1nden dağıtılacal>tno • .(9002) 
tan Hu.midin g<?z'be'bc,, gı lle'\uı• 
ği k:ızdl. 

Kaşlarım ça.tarıtlt: 
_ Görnı.iycy°m o hainlerin bir 

C!ahn yllzlerlni... (lemi~. 
O:ılar g!derlerk~ . pencereden 

Mestan ağaya iSeSlenfünı: 
ı - .Ağa efendi! a.j· r böyle 
ne tara.fa teıırif ? 
~ ~armadı .• hııin !1W11 ~· 
_ Uğudm" olsun :ı.ga ofendı, 

•dedim, ne yar.alım?: Knzn ve w. 
der; mint.al'afilF'~h ; S?.bret.me1'.ı< ge-
rektir! ! 

PERDJ~l:I AÇlYOT:UM 

Hemşer0leri Ara.p hocalara oy .. 
nıı.dığmı oyun, sıırtnn sarny~t'la 
birer aleti olan bazı na::~'iılat'J· 
nı birer birer kaparo dııt>iii'liP bu .. 
lunduldn.rı yerlerden koğdunnam. 
Ebülhüda Efendiyi bil~bü.Wn küp. 
lere bindirmişti : 

o kendis;n· bir :peroe aılktıS?na 
saklamış intiJrnmmr orttı.ya t 
madan ~ükemmel bir şe1rlld<: .alı • 
yordu. Abdüllıc!n'de, · ~lye 
F ı. • pnon vns.:tnsile ib!r :runıal 

~.ullll ........ ben' bi 
yazdnıınıştı. Bn jcrnaldS. mı r 
sihirbaz ve 'hilöbbZ o01duğttıiı. nasrı. 
sa sulta.n ssrayıarınn. sokula.mk 

J.ardn funu"ıar yaptlğı:m. l'c-
sara;y • " bf't'Çdk cariye .. 
zaletler ma~'lm, w 

lerl, kalfİtlnrı. ronylıl~. ~ğfal ede
re& müste'fri§e e~ıledigım. hhtttı. 
sultanlara ka.dar 1rile ve d~ He 
scJm1arak envnı r~ıetıeı-~ mey • 
dan çtrğı:m ikaydetHiyC1r ve bu me--

1 la "'-· -..ı ..... saltanıı:tın kad·n sc c er ıu.ı.ıı~ • bil 
a.zru;uıı a1al:ad.U cyıcmesı M5C c 
c.fllrl um.mniye önUnde muhnkeıne 
edilmemek ,gnyri ca.ız <O~~ 
Yıldrz ırınhkeıme ada.le~· eev
kim icap ettiği mroıunuyordu. 

Sultan Hnınit bu jurnali okuyun 
ca kıpkinIUZI ol.mu~: .ı~ .... ;ı...,;:;...._ 

- Kim<lix bu Juı.iD? -~" ""t>U-

m~. Dem.kap mtıMkeaı~ = ~ 
Muhakeme gün ve ısaatı 
luııbar veri.l:S.in !, . } 

( .DefXIntı var 

her ölüm acısını böyle ~yl~r
ca, yıllarca hisset&elerdı, dun 
yada kimse kalmaz, berk .. es 
kederinden, ıstırabından ° 
lür giderdi. 

Karanfil duraladı: Züh 
- iyi ama, sultan~: .. 

reyle Tahir biribirlenaı bu· 
tün insanların ıevgilerind~n 
baıka türlü bir ~kla ıevınır 
lcrdi. Zührenin onu kola>: ko 
lay unutacag .. rnı zannetmıyo 

· d'd n rum. Zira kızınız un 1 e 
' · · ka odasının l'M>ncerelerını 
r-- "b" a payıp, mezara girer gı ı, Y • 

tağa girmİ!tİr. . 
Valde sultan hiddetlendı: 
- Ben sana ne dedinıM!, 

sen onu belle: Otesini dil 
§Ünme ! Yann gider, odasr 
run penceresini açanın .. !çe: 
riyc güne~ dolar. O güneşı ~ö 
rünce ıstırabı yarı yarıya ı 
ner. Obürgün gene aynı ha· 
reketi yapanm ! dedim ya .• 
insanlar bütün acıları unut • 

dan 
Komı&yonaa mevcut evs.at \'a §aı'tnrune$! dıihillrıdc 1000 ton tel balyalı 

'Kuru ot Sclfmtye&ı harem veya kavak ıi.'!ıkelelctfne tsum ı;artlle -pazarlıkla 
aattn almac&ktır. Tcmmatı 8250 Ura olup pazarlığı 24.11.941 paZarteSı g(lnU 
'1aat a:ı. "e &llmfyede ltomısyon(!a Jjllllcnktır. (9820) 

[ latanbul Belediyesi ilanları 
lt.fıı.l.yc deniz mot6rl11çin 60 lira Ucretle 'bir ynğcı veya mnkfnlst alıııa.: 

<:aktır. Talip oıanıa.rın lllzumlu vcsa.ikle Uta.iye mtldUrlliğUne :rııorncna.tllln 
1ltuı olunur. (0098) 

• 
K~ bedeli ilk Q'i?l),. 

3558.00 286.88 ~kderedc Snnyer bclcdtye tnhal(kUlt litibO.sl 
blııMmın ta.miri. 

24S.OO i!'o.Ubto IJ.m"mast:i rna.ballcsindc tabb.ınc môdmıc. 
-ııinln t&mirf. 

Ke§lf bedeDerile m: teminat mlktaı1an yukarda. yazılı i§ler ayn ayn 
il.çık eksiltmeye korıu~r. Şartnruncıcrl .zabit vo nı:uamell!:t mıraırı1ıntn 
lta!eırıındc gör'tuebllir. bıaıe 20.11.941 p~embe gfuıU .saat H te da.im! en. 
etlı:nendc yapılacaktır. TallpU!rtn ilk tonıtnnt ms.kbuZ veya mektüpları, 1lın. 
'le tarUıJnaen Uç gQc evw'J (tab:ı.hane meareseslnln tamlı1 için Villyet n:ı
tia ve dlğer ı,, ıçm belediye fen ~1cd müdüı'l~e) müracaaua alacakları 
tennı ~yet ve 9U )'J!ma aft ticaret odıı.sı vcsike.larlle ihale gtrnn muayyen 
saa~ &.inii enclhiıende bulunmaln.rr. {9633) 

Ş 1: O 1 R 
rtYATROSI 

htlkltıl Md&ıel 

omem . ımm cın 

Aıı,am 20,ao 

Sığlr <at1 
Odun 
Prasa 
La.hane. 

kno 
250.000 

•.700.000 
62.000 
52.000 

YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 

• 8. 
mağa nıahkCtmdur. 

Karanfil yalvarmag l'>~ 
ladı: 

- Bir kere de Zühreyi siz 
göneniz, ıul'ülnım 1 Bir ker 
de onu siz teaelil et&eniz .. 

- Allah göstermesin. Ben 
ona biç hcşlanmadığım bir 
çapkını unutması için söz 
söyler miyim? Geberdiyse, 
mezarında hortlasın köpek .. 

- Mezan knlmamı~, ul • 
tanım! vücudunu kurtlar pa• 
ralaınıtlar ••• 

Valde sultanobdar mem 
nundu ki ... 

Nihayet Zührenin cariyesi 
dayanamadı ve bir bahane i· 
le valde sultanın yanından 
çıktı .• odasına döndü. 

Bu arada hadiseye • bir 
şeyden haberi yokmuş gibi • 
alaka gösteren karaçalı, Ka. 
tanfilin odasına uğTamı§tı. 

Karanfil, haremağasını gö 
rünce: 

- Aman ağam, dedi, Ta• 
biri kurtlar parçalamı,. Kcn
b gömleğ;ni Mardindcn ge • 
tirmişler. Zühre sulean kede
rinden saçını başını yoluyor. 

• 

ı - Komisyonda mevcut evsaf ve oıırtnıı.mcsl dahilinde 800 tio1l 1.'"Unı ot, 
250 ton · men <ve "iOO ton odun Anadolu y:ıka6Ulda .!a1t{'P"', atış mektebine 
teslim ıı aı Lilc ve ayn ayrı p:ıznrhkla ı;:ıtm almııcsUır. Otun teminatı 2476 
lira, umanm 1687 11.riı 50 kuruıı •• -Odunun 1805 liradrr. 

2 - Pnzarıığt 24.11.941 pazartesi gtlnU .s:ıııt 14 te Sellmlyedc komisyon. · 
dn ynpı\jıcaktır. l 98l 9) 

v r ma baası 
Kitap kısmııı1 

edip lar1.zi.m 
qe.niden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, ga.zet~ Mr. 
Tab:ler n1tm1n1t rı;7.c;.İ i~leri alır. 

~~~~~~~~~~~~~-
(stanbt!I Levazım amirliğinden verjlen ı 

oarrm asker., Kıtaatı ııanıar, 
-.......... -~~~ 

~ğıdtt yazılı mevft.dın knphlı zartla eksiltmereH ~ 
giln. FtUtt \'C nıeh llcrdclti as'ke?i satın aımn lı:om~ :ya~. 
Taliplerin klmtınl vesika'Iarne t.cklff m<?ktup'ıarmı 1e saatlerinden 'bir aut 
evvel nlt old\.ıtU komisyona vermeıerı. 

( ınııl Miktarı 'rotan Tonilimh 1h:llt:ı 
~'lo Lira Kr. Uro 

Sıgır eti 2fı0,000 117~ S8l2,M 26/ll/Ml ıa Gelibola.. 
OılUn 5,700,1)00 lU,000 6930 27/11/0ü lii OeUbohl. 
Proııa 52,000 1.1-Ioou 12) 
J..abaııa 52.-000 kilo H), l.OH 

~4• 
A§ağıda yamı mevaddnı pazarlıkla. eıcnn 

::ıuıt lri te BaJıkcslrde askeri satmaıma komisyon 
lemi ayrı talibe de ihale cdllcbllir. (1877-'870) 

Cinsi tnn Teuıin&tı 
Ton Ura 

h."m'U fat;Ulye 
Bulg\lf 
Mereiıllol't 
Sadeyııtt 
Zoytin)'A81 
Nohut 

249 fl.80 
ıız a!SH,60 
80 1600 
80 7570 
'r-0 t.225 

14.6 1428.60 
T()Z ııcker 

Kut'l1 satan 
I>ı:.tatcs 

Bulgur 
B6ğr1110C 

ZeyUnytJ.#t 
Kmruzı mercimek 

Sabun 
Toz ~ker 
Sadeyağı 

NohUt 
Kuru fasııtye 
Pirtnç 

Ura Kr. 
U7.M0 
ııt.000 

kDosu 12) .. 14) 

iTemfıtatı 

Ura 
8812.50 

lOH 

_ Evet. T ahirin kurtlar 
\araf ından öldürüldüğünü 
ben de duymuftum... inan -
mamıştım. Demek ki doğruy 
muş .•. 

Sahte bir leeGsürle boynu· 
nu büktü: 

- Znvalh T ahircik ölmüt 
ha? •• ! 

_ Hem de ne feci bir şe-
kilde ölmilf, ağacığım ! baba 
aı duyarsa, kimbilir ne kadar 
üzülecektir. 

_ Vezir Kasım, oğlunu 
evltlıktan tardetrnişti. Hiç 
de üzülmez •. Bilakis mem· 
nun olur. Çünkü, Tahir ha • 
yattayken, vezir oğlunun yü 
zünden hükümdarla iyi ıgeçi· 
nemiyordu. 

- Halbuki hükümdarımız 
evvelce Tabiri kendi evladı 
gibi severdi. Onlar çocukluk 
tanberi kardeş gibi h~yit
mütler, biribitlerini incıtm~ 
mitlerdi. Böyle birdenbire 

26.11.0U 11 Gelibohı 
21 .... ıcs ,. 

30 .... 16 

Tahirin gözden düpnesine 
hala şaşıyorum. 

- Bunda ta§dacak bir tef 
yok. O, sonradan ifi ç.apkn: 
lığa vurdu. Saraya gelen tı
kayetçileri duyma.dm mı? 

_ Duydum ama, bunlucr 
.. ... ! hiç inanınryoruın, agacıgım 

Bunlarm hepsi, T ahiri göz 
den dü-şürmek için, düşmam 
tarafından bazırl nımJ bir 
hiledir diyoruın. 

- Sus! herkese if'ıira et • 
me .• Kutbettinin huzunınd 
namu5UDUD Tahir tarafın• 
dan berbad edildiğini ağl 
yarak anlatan kadıncağız 
bal... evinde gözyaosı dökü • 
yormU§. Bu rezalet k.tıJşısm • 
da Kutbettin öyle bir çapkı 
na kızını değil, bealemeleri• 
ni bile vermezdi. 

- Demek ki Mı duyd ' '.,_ • .. le ... la~ mıxıAatmış, 07 mı : 

(Devamı .. ,.. 



ô RA8RW-A 

iili e enteresan 
Ga tak mlarl u 22 goline 

takımlar 
atabiliqorlar ! ... ncak 

mağliip 
bir gol 

GAL SARA 8 .. OGLU POR KARŞISINDA BERAB Rr TCN 
GÜ L Ü K l E KURT U l AB i L D i! .. 

<i.s. -- l\EYOGLl"ısl'OR: .l-4J 

0J'Wlıı. Beyoblusporlular sağd:ın 

b!r alanla bıı.şladr, E~fal< tarafın inn 
kesilen bu hllcumd top ımğaçık Bik 
mctc kadar glttı, Hikmetin on sekiz 
ftzcıindcn attığı şUtil imle direkleri 
kurtardı. Tekrar soldan inen Gazanfer 
topu daha müsait vaziyetle bulu -
mn Cemile g çirdi. Cemmn şUtU avt 

40 metreden :M:us:ı.nın fcvlrnllde bir 
Şitü üst kale direğini :;ıyıraralt nvta 
Çlktı. Arlftcn mlliıalt pns alan Mu~. 
tnta 'ıomba. gibi bir şilt o.ttı. Fakat 
top kalecinin elinde kaldı. Gaıııtnso_ 
ray hft.kim oynuyor :fa.kat. Beyo.;lu 
ı;por mUda!Jlerlnln iyi yer tutu~u 

bir türJU gol imkrı.nını vermiyor. N' .. 
lutyet S:ı.llm uzaklardan sıkı bir ııüt 
a.ttr kalecinin plonjonu beyhude, top 
ağlo.rda. 

Oyun ortada oynanırken deHe 
(l.0) Galataııaraym lehine bitti. 
1Kt~oi m;vr.ır. 

Bu devrede Beyoğlaşporlular rU1. 
~ ve giln<>§C ka!'§ı oynamaların:ı. 

rıığmen S.'ll nçıld rı, vruııtasile kaleye 
kadar in !ler, muhakkak olan btr 
golli ııol&Çık nvtn yuvarladı. 
Ccmuın ljll.lıcser bir şUUlnU kaleci 

Koc:;o ~'.>'ionarak kornere çıkardı. Çe 
kilen ltorıı.er gt>.ne Koı;:onun elinde. 

Her iki takrmdıı. rllzgflrı nıu:arı it• 

bAı'n ıı.lnıaıl.ın havadan oynuyor, hal • 
buki t.op kontrolli QC>k gtiç, yenlen 
oy11a !ar bfrkaç tn _ gol seyred«:e 
ğiz. 

KA~',\N GOi. 

37 inci daki~da gene Arif kale 
önünde bekliycn Cemile pas verdi. 
Kaleci ycrlnde kıptrdamadan lopu 
bekliyor. Cemil billnmlyen bir :;cb~t
le hncaklarını açtı bu suretle yüzde 

yüz olan gol kaçl1ll!i oldu . 
4 mcı dakikada :f.::şfıı.ğln alt.iğ'! iki 

frikik netice vermedi, Oyun da. bu su. 
retle binncl de\'rede Salimin imdada 
ye~en bir tek golü ile mac;1 Galat -
saray ].') ım.za.nmıı.ı oldu. 

Galtıtasaıa~1ıls.r dUn, puvan cetvc • 
tinde lik sonuncusu bulunan Beyoğlu 
s,porlulaı- karşmnd:ı peri,:ın bir halde I 
~dılar. Takmıdn ıı .. •rhaf Envcrln 
yerine konulmuş olan Halil baştnnba. , 
,,, bozuk bir oyunla. takımın da oyu. 
mınu boznıakta Amil oldu. GaJııta.sa 
ray takımının yegılne çalışan \'e mt:. 
va1fcık o!ıın oyuncwıu srıl bek ~aun·

<ii.. Bcy<>E;lu.'lpOl"da l:rıkıcl ve mUda!an 
battı çok gUzcl çalıştı. Dün, hele bir l 
devre §lddeUc esen r1lig0.rı da lclılc 
riDc alan Ga.!ata myhlıırm hayret 1 
eôllecck derecede goller lt çırışı ft.<k'· 1 
ta gtılllnç oluyordu. 

Galatasaray gibi likin kuvvetli bir 
takımı knrtıınndıı çcıl• mu\·ııffnklyl't. 

1 
li bir oyun çrkaran Beyoğıu~orrhı 
lRTI tebrik ederiz. 

K.3müran - l\lehmet. Hefii. C:ı. 
hit - Fikret. Turhan. Bülent. 
Sabahattin, Kiızım. 

Günün son karı.ıla.sm~ını Fe
nerbahçc • Beykoz takımları ha
kem Sa.minin idaresinde yaptılar 
tki takım sahaya cıktıkları za -
man şu kadroyla dizildiler: 
FenerbQ.hç~:- . "mi -Munm- ı 

mcr, Murat, Eni', Zeynel. Ay -
dm-Turan. lh~lı·m ~Jelih. E
sat. Orhnn 

suretle 3-0 nibavetleru1i 
İkinci devrenin ba§ıarında 

canlı hUcuml::ır yapmak i::ıtiye.n 
Beykozlular bunda nmvaff~k o
lamadılar ve oyun vinc Fenerin ı 
Mkimireti altına girdi. Fakat 1 

.Beykozun iyi müdnfaası Fenere 
bir türlü ~ol fırsatı varmiyorclu. 
Bu hal 20 in<:i dakikaya k:;ıdar 
de\•am <>tti. Nihayet 24 üncü <l~
kikada 1\IeJih ı:ıidil.?.t1i bir !hücum 
la takrmınm dördilncii goliinü ve 
27 inci dakikada Esat besinci Ro 
lü yapmağa muvaffak oldu. ~'i
hayct 40 mcı daKikada yine .Me
lih tekrar şahc:i ibir lıücumda ta 
krmınm altıncı golünü yaptı ve 
bu mac; da. !hu fiCkilde 6-(Y Fener 
bahçe lehine bitti. 

n>;ş&ATA!-3 • Tı\KSI~ 9-0 

Güniın son ıniisah .. -ıkasınr &. 
şiktaş ile Tak~·im t.akımlan y~p· 
tılal". Likin en 7"-ıyrf takımı olnn 
Taksim bu~ünc kadrır yaptığı 
b.Ütün ma~l:ırı - Beyoğlu müs. 
\esna - bti'ytik bir sayı farkivle 

·i\aybetmi5 olduğundan Bot;ikta~ 
ko!1r§I~ında alacağı netit-c merak 
ve Be. iktaşrn ibir gol rekoru ya
pac-ağı zannediliyordu. 

Beşiktashlardan ?.ayıf olan 
Taksim takımı karşı-:;ında bfr gol 
rekoru yapam::ıdı. fakat tam do. 
1.uz gol .attı. Eğer siyah ~ya:rJı
Iar .kale önlerinde biraz ıµthsi 
oynamamış olsaydılar, belki bir 
gol rekoru yaparlardr. ~ikta.r:. 1 
hlar uzun müddel aralarında oy. 
nama.yan .Şerefi ve Hüsnüyü ;:.la. 
rak sahada yer almmlardı oyun 
tamamc.n Beşikta."ın nakimiyeti 
altında oynandı. Birinci devre. 
Sabri gerilerden aldığı t<>ı>u Tak
r.inı kalesine soktu. ~ dakika 
ronra yine Sabri ikinciyi 18 inci 
dakikada lbrahim üçüncü golü 
:n ind dakika.da Şükrü d6rdiin_ 
cüyü :1s inci dakikada lbra:.hizn 
besinci golü yaptılar ve devrede 
bu şekilde 5-0 Beşikta~ın gale
besiyle sona erdi. 

lkinci deue: 
Bcsikt~lılar bu devreye yine 

hakim bir ~cldldc ba.ı::Jadılar Ye 
dnha ilk dakikalarda 'raksim kn. 
lesine yerlestiler ve so;daıı ~ğ
d:ın Taksim kalesini sıkL5tırıyor_ 
lar<lı. 

21 inci dakikada. Küçiik lbr.g
him 6 ncıyı. 28 incide ve 33 ün. 
cii dakikada Şerct y<'di \·e seki
zinci sayılan Taksim ağlarına 
taktı. 38 inci dakikada Hfünü 
Bcşikt"1!) bek hat.tından topu '1.l:-t_ 
rak bütün oyu 1cuları topla bir
likte geçerek Taksim kalesine 
kadal' sokuldu ve 11z.ak1 an ı,;ekti. 
ği bir P,ütle tnkımtnm fl uncu ~a· 
yısınr yaptı ve ma~ta !'1-0 Be_ 
f.İktr~u. g-~lcbe<:frlc: sona erdi. 

Tanı yirmi be§ dakika devtıın e- !';Uncü sı:ıyılarmt da çıkardılar. MU-
de.n bu mUdafaa esnasında ye§ll be- sa.bıı.k.11. bundan sonra karşılıklı akın 
~az mııhoclmler Knsım.pll.§a kalesini lnr tLrasmdıı. !o.kat 'be.§ka. s:ı.yı kay~
tehllkcli bir vaziyet.o bile ı:;ctlrome- dllmcdcn geçti. Ve bu suretle fır
dilcr. Fakat bundan sonra Kasımpıı.. satltırdan iyi fstlfade etmesini bilen 
ı;alıların yavaş ya.vruJ kesildiği ve a- Vefalılar oyunu 3 - O galip b1tlrdl-
J•ınları cBklııı gibi knrşrlııyamadıltla.- lcr. • 

rı görU!dU. 1 İSTANBULSPOR 4 
Nitekim bundan istifade eüen Ve- St}J.EYl\IA..1\Tİl'E 1 

!atılar merke?.den ya.ptrklıın diğ(ır Iı.,enerbahc;.c stadında ~ünün ilk 
bir hlk:ıımdıı. MuhteDCJUln pasını iyi 1 karşılaşnasrnı İstanbul ... porla 
kullanan Sl\\eymıı.n vesıtaslyle birin- ,1 Süleymaııiye yapmışlardır. 
ci gollerini kau.ndılar. Ha.kem Ahmed.in idare ettiği 

pu golde knlccinln bUyUk hatası lbu m.QÇm ilk daldkaları müteva
vardı. Rtizsarlıı. oynayan Ve!atılartn ·ı zin oynandıktan sonra !'stanbul. 
sayı adedini artıracat't ümit ediliyor sporlular hakimiyeti almağa mu 
du. I<"akat J~ll§lllılar b!ltnır v:affak olmuşlar ve birinci devre 
eanlanm <l~er~ takanılt oynadık- de Süleymaniyenin yaptığr bir 
larınılo.n bu tahminler talınklmk et- gole mukabil üç gol ya:parak dev 
mcôl. Ve devre O - 1 nlhayeUendi. reyi 3-1 bitirmi§lerdir. 

lklnci devreye KMimpll§lllilar rilz- lkiil<!i devl'ede daha ziyade nıü 
gArr lehlerine a-ıarak başladılar. d-!.\faayI tercih eden Süleyrnaniye 
Ynlnız topu he.vadan oynadıklann- karştSında. 1stanbu1sporlular an

dan her hlieWnlarI Ut:UTI boylu ofan cak bİt' sayı yaoaı'ak ffi8C! 4-1 
Vefa mUdafllcrl tarnfrnda.n kolayl'll-."" galibiyetle lbitirmişlerdir. · 
la ktsillyordu. • .k 

Uzun nıl ddet oyuna. bflkim olma. 1 inci küme 
!arma re.ğ-nıen bu ytmıen netice a.l&-

ına.drlnr. \'efalılnr 15 Uı<:i da.kikn<b:ı..n maçları 
!tlbııren yerden ve kısa. ptu!llarla oy. 
nRynrak Kaıumpaııa k&lednl b!krar 
tehdiclr ~111.dılar. &üste teh'Hkıc 
aUatan Kıus;unpB§.'I. kakelnc her aıı 

gol olman bcl<lenlyurdu. 
:Nıhayet 19 uncu dııkikttda sol ~ 

Mebırıedin Yerdi.ğ'i gii1't?l bir pastan 
istifade eden Muhtc:em çok SfkI bir 
ıılitıe Vefanın !k1ooi gofün~ de yap
tı. 

'Bu sayı Kaszmpa§8.lıla.~ı sarstı .• 
Gelişlgl\zcl oynamağıı ba.~ladııaı-. Bu 
fır,t;f! tt kaçırmayan Vefalılar 21 inci 
dAkikadıı Filtretin vole blr !JÜtiylo fi. 

Ankara at 
yarışları 

,\nlaua, (Jlu'u.."'i mııhnbil"İlllİ7.
tlen ielefonln) - At y~larmın 
f'ckizinci hafta. yarı§laı·r Rei-~icüm
hurumuz J.smet lnönünün huzurla
riyle kalabalık bir seyirci kiit1csi 
1inünde yaprldr. 

Yal'ışlanıı neticelerini bildiriyo-
rum: 
R1ıinei l"oşo: 

1 - Sülün 
Bu yarıs!l. yalnrz bir ıho.~l"\·an gir

miş olduğu idn müE;terek bahis 
vo'ktur. 

İkinci K~: 
1 - Şen'lm: 
'.! - Davaiaciro 
::-- Sarwı 

~:.kızın ganyanı HO, ııliı.sesi 
l Qj. Dasnle<··ro p!ii.sc 120 xuııış
Yeımif}tir. 

ll'«üncü f;r.ş.u: 
1 - Knranfi\ 
:.ı- Romans 

lkinci klİinc klüpleri a.raamd~ 
I~ ve ~ stadla.nnda ya -
{nlan m.a.~ar.Ja Haliç-Kurtulu
ftü. 2-1 Galata- Doğusporu 
4-2, Demil'spor - lstikliili 5-
0 ma.ğitlb et.miştir. 

Voleybol 
müsabakaları 

Eminönü Halkevindc tertip ( · 
dilen voleybol maçlarına dün e
vin jimMStik salonunda de\·am 
edilmiş Kartal-Alev takımma 
hükmen galili gclmlş ikinci maçı 
Galatasaray ile Çelikkol takımla 
rı yapmışlardır. Çok hoy~anlı 
geçen bn karşıla.<ana ~ set oy -
nanmış ve G:;ı.latasaı-ay galib gel 
migtir. 

-------<>-----~ 

Güreı müsabe..kaları 
16.11.94-1 tarihl.nde lt'atih g! reş 

kllibll salonunda. icra. edilen t.ecrtıb<?. 

siz gllrE>-{} mlisBOOkalann.'I. (4) klUpten 
(23) mUsa.bık i3tirnk ctm~!r • 

Bu mllı::Lbalcalarda alman tekn!k 
neticeler: 
00 K1LO: 

1 inci Sadık (K. paşa.) 
2 fnci Sultan (Güreş> 

61 iill..O 
ı inci Servet (Kl'.) 
2 inci Galip <Anadolu) 

cso Ji'h..o 
1 ind HU "Yin (B. !ı;i) 
2 inci Niiı:ı.t (K.P.) 

':;! Jitl..O 
;z JdLQ 

1 inci KAzım {K.P.) 
2 inci !:nn1lt {Gllrl.'J) 

7H HIW 

Şeref stadında gUnUn ıll< tıırinci :1 _ Özdemir. 

ı fnci E~ref (K. Pnşo.) 
:!ınci .N'izam (Gllre§) 

ı:ı; JilLO 
küme macı Vefa ile ı.-o.sınıp:11:ı ara- B ı ke»>uf.ıı.. <kınca '·arıı:a iştirak 
sında ynpılclı. Saat ı:ı de s:ı.Iuya 1;ı- ctmem:St.ir 
kan l krmı.ır ,u ."i..ı.lde dlzıldıler: ' Kar.ı.-ıfııin gam·anı 165, plasesi 

\'<"fn: li'ı\·nhhl' Yah!t, r~ver -- l rn:.1. Romansm ılneesi 145 kuruş 
Necatı, Ltıtfi, Mu-;t'lfa. l<'E>rd!, 1 Ycnnir-;tir. 
Muht şrm. SLılrynı n. Fi ret, :\Jnh - ıı:inllincü ko~u: 

rnc~. 1 - ).fihrülr-ın 
Kasmıpa.şa: AH Namık, Ha.3rul-

l'ıh - 'Sa.>ıı, lbrııhim, ismet - ~a.. 
it. Kamil, Şeref, Fethi, Hı\s:ımettin. 

ır~ kem: ~azı T"ıcan. 
Oyuna. Vdulıl:ı.r rur.~Arı lehlerine 

ıılnral{ ba ladııcıarındıın l•')lııyl l•la 
hli'dr:ııyet kurıluhr. 

2 - Pn \'a?~'l 
:' -- A fllcrn 
~liliriilcaıun ~r.nyan: 2$1), pliise

!i ıan. Paye .. a pk1sc ı9.), ~m 
r·U sc ~3;-; kuru:- vcımi§tır. 

J;~inC"i J•o-:ıı: 

ı -- Tuna 
2 - Demir 
:1 E·· 'll 

1 i~l Abdullah (K. pa§a) 
!? inci Nlyaır,ı m. İçi) 

, DiŞ, 

,-

<OM.c:temtxtr etrlM:ıı -~ 1' l ş ve i;çi arıyattlaf: 
oqlık yanmdakJ tarlh oe.ıı;cnm ıs... ıtt ~ 

oonuyta hlrllkte (1indl'r!lt"oe-lrl :;. çanta i§lnden ~..ııı 
E\"'I.E:\"ME TEKUFJ.ERI, iŞ AP..A 1 na ihtiyaç ,-ardn'. rraııpı.cı~ 
aL:\, tş vım~m. ,\Lı.,ı. S.\Tll\t X) remzine acele mil~ 
gl_bt ticari mabi~·di h:ıiı; o!.mıyan l•U• ı ::. Ltscnin feıt §UbCsind011 ı:l~ 
ı;uı. il!\n1ar ııarasız nC3rolunur. 1 muhtelit orta.mekteplerde ıs1ett 
Evlenme tekliflerı tik yapllll§, hususi bir çoJt ~ 

:{. 45 yaşında, oldukça. güzel, e\'in'C tl~tırmtş blr genç; ı.ısc ~ .,e tlJ ~' 
merbut içki lrnlla.nmıynn ''e kur.ıar oy. t<!p tnlebelerine aıınaııea ttôlf· ~ 
namıya.n, çocuklu, ııydn 200 lira ka _ dersleri Yermek 1st:eınclt _..j' 
zanct buluruın bir b.ıs, 3;:; il! 42 yaş remzine mUracaat. ~( 
arasında şişmana yal·m, kumral bir ! .. ;. S ay müddetle bir uıı.llle!f 
bayanla. evlcnıtıek fı:ıtemektedlr. (De. de ç:ılı§mI§, dakUlo ve ~erll,rf 
tek 46) rcmni1l fotoğnı!la mUra.caat. rlnl iyi biicn, bir genç. ucretlt fi' 

ol! Boy 1,64 • YB!I ~2. içkisi ve ku. tlcarethııncde 20:2:> lJt'& (JfJ'-
man olmıyan, musiki ile uğra5Illl§, mak istemektedir. I'.' 
yük.sek tahsilli 140 lira tnaa§lı, 1.stn.n. remti.ne mUrnca.at. ; J 
buJda iyl bir mc\•k! rnblbl bir bay, ye. ~ Frıu;ı:nzco.yı okuyuP~) !Jlf ~,, 
§1 \'C boyuyla. mütenasip, sarışın ve- !o bl.Jcn bir gc.nç, bU

81\cd1t· l 

ya kumral, narin yapılı, orta ho.lll, sccro çall§lilak 1.St:oıne1' 
talısllll, clddl bir o.ile kızı ile c..-len. remzine mUracant. eri de:! 
mek lstemekteJlr. (Ateııcr S.'5) rem. :;. Devlet mUcss:?Se1 ;,~ 
z!ne müracaat. 1 çall§an bir muhasebe 

111 ~ ır.; 
* 25 yqtnaıı. dul bir bayan, suroy n'kş:ı.m saıı.t 5 ten sonr&.~!~ı?' ~ 

memur, \"Cyn mcslcl{ sahibi gilnlcri 13 ten 1Ub:ırcJI ~cSre~"' f 
8~ .S5 yaşlarında nnmuslu bir bayla. J selerde, §lrl>eUcnle, e•v' 
ovlcnmek istemektedir. Sekiz yll.§ında büroto.rda çalşnak ıstc?ll l}tll~~ 
bir ı.le çocuğu \'ardır. E\·Jeneceği ba- hnscbc Ş.Ş) remzln~~ı 
ym çocu~'U.'la bir b:ı.b:ı şefkati ile tı.'\k :f. Ortnmektebln se · tıltı 
ma.sı ~arttır. (H.V.) remzine müra mezun, fako.t devlet 1 1?6l ~ 
caat. muvtı!':ak oııım:ımış oıı >ııı P'". 

q. Yll§ 27, boy l,80, kilo iO. <>.smer bir bayan, herhangi bir d" 
kimsesiz ayda net 170 lira. ka1.'Ulcı c- cıırethane veyıı. mıı.ğat.3 ,ı:uıPI' 
ola.n bir bay, boyuyla mütenasip, faz ı kll.Upllk gibl işler ıırııın24) 
la §l§map olmıyan, tipinin güzeli dU.. de gösterebilir. (pj. eti 1 
rtlst bir bayanla hayat arkadaşlığı J mUrncnııt. ıt!ı:t 
yapmak istemektedir. o(M.K. 79) rem. ca ış yıışındıı, UcArct,ı ,ııl~ 
zine mUracııı.ıt. zunu, steno ,.e daktllod bll'lf_,f 

genç to.hs\llle mUtcnsııiP tllorY. 
tadır. (Kıı tot) rcınzıne rect il' <f~ 

• Liseden pek iyi dC et>~ 

lnı·liz 
takımı 

bir gene;, mUee:ıescıerd0 tllt 
çs.lı~malı: istemektedir·?~ 

r ylçl llhan solm.k 12 ı:nl 
der Erkmenc mura.ccıı.t·~;ıY. 

o:: Kabataş li.Sesmın tıe •• .ıl 
i,.~IY " okuyan bir genç, n:ıa e1l ,rP d 

Memleketimize gelecek ta • mek için hergün ı:;r;ıcd tJl0 (t ~~ 
ma.k ist,.,,mekt..cdlr. oa.J{ ) 

kınıa mi~nnclarlık etmek booen ıının.r. <K. E,~re ~ 
üzere Galatasaray antrenö- mUracaat. ı: 
rü bugün talimat almak için ı:: YUksek ucnret tııe 11 

Ankaraya .gidiyor ynn bir genç, mnll bir~~ 
Mısırda teşkil cdllml§ olan lnıv. leden sonrnlım c;aııgnı3 ,,ı. 

vetU blr ln••41!z takımını memleketi (zuner) remztnc müı"&t ~eııt 
b'"' - y· k k ı·cıırc w '.A 

m1zde 4maç ynpmnk Uzere angaje "" u ııe 1 o-t 1"", 
etmek !şile hariciye \"CkCUcti meş:;ul smıfma devam erfld:~ }): 11 tı6' 
olmakta.dır. daktilo YC eski ha bir grr. • 

Gclceci< t.D.krma. mihmandarlık et ıı.nıpç::.dan ıı.nlnynn ıı!ıl 
J!lek Uzerc GRlıı.tasıırııy antrenörU v<'ya ticari blr mac!!C5~c.d' 
mister Bezt bıı akı;am Ankıırn.ya. ho. 1 sinde galL',!mıı.k istetll:!cs~ı. ı 
rckct edeceJı:tir. talebesi) remzine nıl tJc're 

!ngillz tnlummın Ankara.da.ki 4 " YUkn k iktisat 
0 tıU1 

maçından başka., şehrimizde de bir binin ikinci sınt!uıd:l IJ" 
temas yapılması dUşUnfilmcktcdir. ve riyaziyesi kuvveUl b ı,sıc 

den sonralan çnlıJ?ll~t-
( A.R,S.) remzine ın ~ 

• Ortnmolctcbln biri1lc W,J 

1 
okuynn ıc y~mda bit' f" ı'.ı 

17.11.1941 

ı öğleden sonra bu:;us'i "e t1c'"'/ 
hangi bir mucs:ıcsc v~'fJ (!f 
calt§nıak istemektedir· 

18.00 Hl17..z.anı ve Klirdlllhl- 44) remzine muracnat. 'l'i~ 
ca;:kft.r makaml:ı.nndnn §arkılar, 13.30 • Yllksck tıct.ısat \~ 
Karışık program, 18.03 Radyo dans tebtnin birinci saııJıll Ol' 

orkcatro.sı, 18.50 Şıırkrlıı.r, 19.30 Ajans genr.:. çok ehven !iyntt.ı ,.rD 
haberleri, 19.45 Serbest 10 dakika ç.alışmak üzere bir l' rtcl' 
19.55 MUz!k: Şarkı ve türl:Ulcr, 20.15 (Y,T. 12) remzine 111il ._. .. ı 
Radyo gaz tesl, 20,45 Müzik: Bir halk µ"' 

tü!'h-UsU öğreniyoruz. (Ment~ell) :;. Yülcsek iktisat v:ı.1.l~ıııt 
21.00 Zl:raıı.t taltvlml, 21.10 Yaylt tan- binin blrinc.i sınıfmd:ı. ~ 
J;ur ve Jcanun ile taksim \'O §arkılar ehven bir Ucretl1l lŞ 9)-ı 

Muhasebe \'t.ı t:ransıı:c orfe 21.30 Temsil: :KlmgU Ailesi, 21.45 MU ı:ıı 
<.A.B.A. 25) remr..nc zik: Radyo senfoni orkestrası, 22.30 

Ajans, 22.45 Mllz!I<: D!l.Il.'l milziği. 
Aldırınız: 1 

~ı1• 
&<-yoğin 3 ilncti sulh hukult hfıkiın- ı \ . lztcrf ( ' 'i 

llği.'ldcn: • ş:ıı;ıda rem ~,ti" ıf"' 
4111387 

im~ ucıılnrımn:ın rı 11ıır.ıı 
m ·ı.tuplan ldnrehıınctl' tııı'flf 

l:stanbul posta \'e telgraf idaresi ta. ı i:ırı d:ıhll hcrglln 9!l tf 
ro.{mde.n Bey~lunda lstlkHH cadde_ k .,_ ) t 17 den s<J11 

·n ..... r -re ıı 
"ndo 9 No. da lstcmcıU :M:e\T&.ki a. 

1 
1'I 

leyhinc a.çılruı nlacnk dava.sının mu • arı. ,..el jı ~ 
htıkcmcsindc: (H.99> {Rarde~ıer) <1ı;J>> 1, 

D.ns. edilene göndel'ilen davetiye , (N. Mnsltc!!) (BelltJ&){5j.ıf(ıı'~ 
blla.tebllğ inde cditınlş olduğundan tHnrU:aı lS.A.) ( ~) JJ 
talep veı;h.lıe ilft.ncn tebligat ıcro..sına. {Y .Akm) (27 F.6) (I{!bll~~ 
mahkemec~ karar vorilml!} ve m:ıh • {Teoman 2ı:n (L.SJ ~) , ( • 
keme gUnti olo.n 9.12.9U snnt 10 de. (T. 20) (Ardııl • r.Jı>. ('l'~ 
mezk!ır nt-.ihkemede hnz.ır bulunma. (HepUnlU) (275 GJ rril' ~ 
nız \-cyıı. bir vekil ;::l;ncll'rmeniz al• • {Hülyalı kadın) <Z:ıı> 1 , ~ 
.ı:ıi halele rlnvıı.nın gıyabınızda göril • (Bı.1ic;ıt) (35 AY~olt ı•ı\~ 
l<'<:Cği dM·eUye makamına kaim ol (T..cman Y.) {''J.ied•9.•tıll'~ 
mak ılzcre onbc:ı glln nıllddetle ııanen remlzlcrinc gelen ınel<ıştır.l 
tcbli~ olunur. len adreM ~öndcıiltıl 

Oruna Feneı b..1hc-cnin ortadan 
yaptığı bil' hiicu ula baı::l.;.ndı.llk 
dakikalarda rüz~ari:.ı bera·:er ov 
nayan Fcn<>rlil<'r P..c'vkı1z knl •,,j. 
ni tazyik ctmeğc başladılar. Bu 
arada 1 üncii dakilf:-da. sağdan 
ilerliyen Fener sa~ r.~ığmın urta. 
'ndığı t.op Beykoz k~! ·~in,. ~irdi. 
\'c Ii'cnerlilcr hu rnr tıe birinci 
,ollerini kazandılar. Bu gol Fe
ı ori dana fazla canlandırdı ve 
biı'l>irini takip eden hücumlar -
d~n birindt> 2!l uncu <lai\ikada 
Orhan fri~ikten ikinci 'golü, ~9 
uncu dakikada Meiih penaltıdan 
iiçünoü golü yaptılar ve devre bu 

Kuvvetleri mlls:wi otan bu ikı ta
• ımın cıı!c cdrC'''ilcrl n tıc:ı ltu!Up 
lamltarlart tarafından merakla. bek
leniyor Ye mÜ3!1h:ı.kn. bu yüzden çok 
heyecanlı oluyordu. 

Vefalılar dl'rhal KasımpafA kale -
Gine yültlendilerse de Knsımprı.,."'3 mü
da fi!C'rinln lyl oyunu yUzUndcn bir 
şey yapamadılar. 

T;ı ı .:ının ganyanı H5, pmsesi 
' i 'l, nrm:rin pliıseııi 100 kuruş 
~·c:nı ';jt.:r. 

'ifte bahi.cı.00, Karanfil - Mih
rülcan çift.ine lbilen ala.rJa.r, 1 J.inı.. 
ya mukabil 550 kını.19 kazanmıJ 
ııırdır, 

~VRALJt, KIRIKLIK VE BÜTil 
icabında Günde 3 Kaıe 


