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Ekme meselesi 
--

Evlere be anname Çar-

-

Refikalarile beraber 
konservatuvar1 

, §ereflendirdile1· · 

~amba günü dagztzlacak 
~ï~-;~i~t~;d~~- Pastac1 f1rTn1 d . 279 ~- · 

e~1t1len n a 

Ankara 15 (A.A.) - Rcisi. 
ciimhur fsmet fniinii bcra • 
berlerinde Bayan lnünü ol • 
dugu l1alde bugün saat 15,30 
da l{ensen•atuari te§rif bu • 1 

yurarak vcrilmekte olan kon •. 
., seri dinlemi§lerdir. ' 

garip sesler çuval un bulundu ._,ark cephesinden resinùor: Alruan lann eline geçen bir Rus siperi ve bir !Aman topu ate§ hattmda Milli ~f ve Refikalan 

Sobranya Hariciye Encü
meni reiainin Türhiye hak 
lunda fÜphe ve itimaflu;. 
l1h 1zhar eden sozleri ho
fUmuza gitmemi1tir; biz 
Bulgaristandan bu beya
nati tamir edecek dostluh 
tezahürleri behliyoru:r;. 

--~~~~~~~ 

Ofis dündenberi unlari mümessillere degil 
bizza t f1 r1n ci la Fa vermege ba§lad; 

~
1 Konscrvatuarda Maarii Ve • t= kili llasnn Âli Yiiccl tara • 

KER Ç' E -1 • Ha rp V azl ~etl 1- ~ .. ::· '."'":~~:·:" ~ 
Almanlar; Bi~ciiriyor 

Dün sabah VilâY,ette, Vali Mu. 
avini Ahmet K1m~'m riyasetinde 
Beledjye Îkhsat ve Ofis müdürle. 
rilc Kaymakamlann i§tirakile bir 
toplanh yapilml~hr. Toplant~da 
un tevzii i§i, evvelki gcce fmnlar. 
cia yap1lan an! kontrollerden ali. 
nan neticelcr, onümüzdeki hafta 
içinde evlere dag1hlacak nüius 
tcsbiti beyannameleri i§i etrafmda 
i;orü§meler yap1lmt§hr. Vali ve 
Ilelcdiyc Rcisi Dr. Lûtfi Klrdar da 
Lir arahk içtimada haz1r bulun.. 
mu~ ekmeklik un kaçakç1hgma 
rneydan verilmem<>k i~in yeni e. 
mirler vermi§tir. 

do gr u Bir haftal1k 1nki§af- MALA Y A 
lara umumî bir baki§ z1rhl1s1 da 

- -

K1talar1m1z yeni 
arazi kazand1 • Torpillendi 

Sovyetler Moskova ve cenup cephesinde Yazan: Abidir. DAVER 

~ ir kaç gündür, Bulgar Sob. 
~ ranyasmda, baz1 garip se~ .. 

h r i§itilmegc ba§ladr. fa·. 
1•l' B 1 . d d 
1 

d, u garistan1n ccnubun a a~ 
•a k t tu\ardacak Bulgar toprakla • 
t•ndan hahscdildi. Bulgaristamn 
ll•nubundan maksat neresidir? 
/lgariston, A!manyanm sayc • 
,;ndc, bedavadan bir çok toprnk 
h 1111~hr; bizim bildigimizc gore, 
k 11 rnemlekctin ccnubunda, arbk 
1.t"'!•r1lacak toprak kalmami§lir. 

1 
•gcr ki italyamn Î§galindc bu . 

d~~a~ l\lakcdonya arazisi kasde • 
/ Ill\§ ola. Eger bu •Ccnup• coi: • 
kali tabiri ile Tiirk Trakyasmm 
b •slcdildigine emin olsayd1k su 

l 
•sit ccvab1 vcrirdik: - Gelin ~
lti! 

Iliz, daha bu iddianm hangi top. 
t;iklara matul oldugunu kcstire • 
~iYerck dü§ünürkcn Sobranya ha

;•ciye encümeni reisi Janeffin par. 
tinentoda dikkate d~ger beyanat. 
a buiundugu haber vcrildi. Dünkü 

tazetclerdc ç1kan bu habcre giire 
•spodin Jancff §iiyle demi§tir: 

•- Yugoslavyanm tasfiyesindcn 
~e Yunanistanm hezimetinden son

Verilen malûmata gore evvelki 
ak§am saat 19 • 20 raddelcrinde 

muhtelif ekipler halinde firm tef. 
ti§leri yap1lm1~, Tepcba§mda, 
Yüksekkaldinmda, Kadirleryoku. 
§Unda ve Tophanedeki bOrekçi, si.. 
mitçi, pastac1 fmnlannda 279 çu. 

ea,vekil 
Y ar1n Mersine 
hareket ediyor 

• 
Ba~vekilimize Hari

ciye Vekili 
Vekâlet edecek 

Vali ve Belediye Rcisi Doktor 
L\itfi Ktrd ar 

val kaçak un bulunmu§tur. Bu un. 
larm ekmek imali için Ofis tara. 

(So::;,, sa. 3 su. 1) 

~!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!'" 

Silâhl1 Ameri-
kan gemileri 

hk kafile bu hafta 
lngiltereye ha r e-

k et edecek 

---·---
S1vastopola ta a r -
ruz devam ediyor 

tahkimat y a p ac a k va kit kazanmi§lardir 

Yazan: IHSAN BORAN 
Emekli Kunnay ve esk. Bükrei ata;em!literi 

-e AGIR•
topçumuz Lening-1 
radin askerî üsle· 1 
rini bombard1man 

1 
~ U hafta içindc ~ark ve garp kanjd liman1 Jo~m donar; bundan 

cephelerinde cereyan eden geni~ mikyasta 1stifade kabil d0. 
: skerî harekctle~ §ëy](' hulâsa e- /(ildir. Fakat s1cak su cereyanlari 
dilebilir: dolayisilc Murmansk limanmdan 

-8 ETTÎ e-~ 
Berlin 15 (A.A.) - Almru1 or . 

dula.r1 ba§lrnmandanl1g1nin lebligi: 
Kmmda dü~manm muannida • 

ne müdafaasma ragmen Sivasto • 
pol ve Kerç'e hücum eden Alman 
kit'alan arazi kazanmi§lardir. 

Cephenin orta kesiminde dü§ -
man piyade ve tanklann1n kB.1"§1 
hücurnlar1 püskürtülmü§tül". Bu 
kaq1 hücurnlarda Ruslar 44 tank 

kaybetm~lerdir. 
Agu· topçumuz L~ningradda mü 

1 
him askerî üsleri rouvaffakiyetle 

· bombardlman eylemi_§tir. 
Sava§ tayyarelerindcn ve stu • 

kalarmdan mürekkep ehemmiyet. 

1 - Rusyaya yard1m için kulla. k1§ müddetinde de istifade edile
r:1lan üç yolun en kisas1. Murmank bilir. 
'eya Arkanjel !imam yoludur. Ar. (Sono, Sa. 3 SU. t) 

:Bulgar 
\ H arbiye na
zzri digor ki: 

\ "Ordumuz bugün 
, b i r roi oynamaga 
davet edilebilir bu· 

S~vyetJer- Blldlrlyor. - ' 

Maloyaroslavetz'de 
Meydan 
harbini 

kazand1k 
Londra, 15 (A.A.) - Sovyet og. 

le teblgi: 

~ .hugün Türkiye ile münasebet. Ankara, 15 (!kdam M~abirin. 

1
•ri dolay1sile Bulgaristan hudut. den) _ Bir ay mezuniyet alrru§ 0 • 

atinda yalruz tek bir meçhul ka!- Jna Ba§Vekilimiz Dr. Refik Say. 
;:§!1r, Türkiyenin cenup hudut • damm Pazartesi günü mezuniycti. 

"nda lngiliz ve Sovyet ordula • ni geçirm<'k ve 1stirahat eylemek 
t
1
1ll1n bulunmas1 hasebile, Türkiye üzere •ehrimizden Mersine hareket 

Almanlar 
212 reyin meclisin 
y a r1 s1 bile olma· 
d1g1 mütaleas1nda 

• li IC§killer M06kovanm cenup ve 
Ladoga giilünün dogu kesimlerin
deki Sovyet sabra tahkimatma, 
k1t'a toplanhlarma, demiryollarma 
ve hava üslcrine hücum etmis • 
lerdir. Dü§man insanca, silâhca 
vc müteharrik malzemece agir 
kay1plar vermi§tir. Murmansk'da 
demiryolu tesislerine kar§I tam 
muvaffakiyctle ba§ka hava hücum 
Jan yap1lm1§hr. 

na haz1rlan1yoruz11 

Sofya, 15 (AA·) - Ofi ajans1 biL. 
cliriyor: 

Bulgar Harbiye Nazm Gencral 
Daskalof son mubarebelerde 01 -
mü§ olan Bulgar askerleri için ya. 
pilan bir torende §U beyanatta bu. 
lunmu§lur: 

14 Sonte:irin gt>eesi, k1t'alar1miz 
cephenin bütün boyunca dü§fllan
la çarp1§ffil§lardlr. 

BÎR MEY.DAN MUHAREBESl 
KAZANILDI 

Londra, 15 (A-A.) - Ruslar, 
(Sonu. Sa. S SIL S) 

1 • münasebetlerimizin daima ' 

leni
lllcvcut dostluk pakti esasma müs- cdecegi anl~1lmaktad1r. 

Ba•vekilimize mezuniyeti esna. 
Va§ington, 15 (A.A.) - Reis Ruz 

velt bitarafhk kanununun tadili 
hakkmdaki kanunu imza ettigin. 
a.en, onümüzcreki hafta içinde si. 
lahh Amerikan ticaret vapurlann. 

t olarak devam edecegini ümit • · 
ediyoru.z.• smda Hariciye Vekili :;;ükrü Sa.. 

•- Harp gün geçlikçe vahimle§- l ; 
rnektedir. Küçük ordumuz bir gün 
bir roi oynamaga davet edilebilir. 
Biz, oyle bir hâdiseden muzaf!eri. 
yetle ç1kabilmesi için ordumuza 

racoglu vekâlet edecektir. 
liariciye Encümeni Reisi, bun • ,..,......;.,...,.,.,,,..,,,.,,.....;,. ;.., • ..:,... • ...,..~----.... -.,... • .,..,., 

~an sonra, Türk kabinesindeki de. 
glikllklerin hakikî sebeplerinin 
henaz meçhul oldugunu lâve ve 
'l'iirkiye haricî siyasetinin degi§ • 
!l)edigini leyid edcn bir dcklâras. 
Y<lnun Ankaradan n€§ri ihtimali 
O)d•1gunu soy )edikien sonra, hali· 
hazirda Mihver kuv~·etlerine k11r~1 
Yen; bir cephe açmak îSin Londra· 
tun zay1f bir nokta hulmaktan ba§
ka bir ~ey dü§ünmedigini ve Bul • 
garistanm teyakkuzunun eksilme· 
~ lâz1m geldigini beyan et • 
llti§tir., 

Japon murahhas1 
Dün gece Moskova Ye Lenin • 

grad bombalanm•§tlr. 

1 
Janeff'in bu süzlcrinden ho§ • 

anniad1g1miz1 aç1kça siiylemegi iki 
~oni§u dcvlct münasebetlerinin i
Yiligi namma bir vazife addediyo. 
ruz. Bu beyanahn ho§umuza git. 
01 •Ycn taraflar1 sunlard1r: 

l ·- Bulgarist~nm budullarmda 
Yaln11. tek bh· ntcçhul kalnu§hr. 
r Süzü, Bulgarlarrn Türk siyasc • 
1ndcu ~üphe cttiklcrini güsteri • 

Yor. Re!ik Saydam kabincsindcki 
•son degisikliklerin henüz mcçhul 
•ldt1" • .. 1 . d b t • gunun• soy enmcs1 c unu 
k~~·•d edi>or. Bulgnristamn Tür • 
h~Yl'dcn §Üpbe cttiginin üçüncii 

1r dclili de Tiirkiyc haricî siya . 
~~\inin dcgi§medigini tcyid cden 
/' deklârasyonun Anknrnda ne§. 
h•ndcn hahscdilmesidir. Jandf 
llt~ndan bir ihtimal olarak bahset. 

·~tir am1na ifade tarz1na gOre, 
0 b"• t' 0 Yle bir beyanname ne~rini is-
•Jnektcd" · ' 1r. 

Saburo kurusu 
Va~ingtonda 

---·---
Murahhas, rnanialan 
yanp sulh hedefine 
eri~mek ümidinde 

(Sonu, Sa. S Sü. 2) 
ne yapmak lâzunsa yap1yoruz. Biz, 
harpten korkmamahy1z. Çünkü, 
harp, genç milletlcr için bir kuv. 

Yet kaynagidir.• 
General Daskalof bundan sonra, 

Bulgaristamn ugradig, maglûbi. 
1 yetlere ragmen ceasretini hiçbir 

• vakit kaybetmemi§ oldugunu Bu!.. 

Bitarafhk kanununun ilgasl kar~ihkh mü- gar ordusunun sancaklar1m k1hfi. b d l na koymu§ olmakla beraber hiçbir 

Amerikan gemileri 
Türkiyeye gelecek 

a e eleri kolayla§bran b i r âmil olacak ciakikl ümitsiz!tge kap1lmad1g1m j 
Amerikada bitarafhk kanunu dar gelmekte idiler. Bitarafhk ka. ve bugün her Bulgarm iftihar et. 

Va§in~lon, 15 (A.A) japon imza edildikten sonra silâhlandi • nunu il"a cdildikten sa b mcsi iâz1mgclen parlak ba§an!ar 
murahhas1 Saburo Kurusu buraya nlacak Amerikan ticaret gemi .1 . "T .. k 1. 1 • nra u ge- yarathgm1 soyledikten sorua §UO· • m1 erm ur lman arma da gel 1 ·1· · -glmi~ir. leri harp mmtakas1 ilân edilecek . . • . . . . • an 1 ave etm1§1!r: 

oldugunu bi'.dirdi 

KURUSUNUN BEY ANA TI olan sulara da gircbileceklerdir. melen imkan dahilme girm1~ bu • •- Biz ümitsizlige dü§medik. 
. t b. · d lunmaktadir ç·· k"" h d J d k 1 Va~.ngton 15 (A.A.) _ Gazete. Bu vaz1ye 1z1 e bazan alâkadar • · • .. .un u arp mey an arm a a ml§ 

c "lcr, Kurusu'ya, r:;ulh umidi beslc. ' etmektedir. Kmldcmzin harp mm. Malum ~ldugu uzerc Türkiye i· olan yüz binlerce kardC§imiz hu • 
'-P bes~ .mc digini sormu~lar ve ~u takas1 har1cir.dc kald1g1 ilân edil .1 k Amerika arasmda kar§1hkh o • (Sonu, S>. s SU. S) 
cevab1 alm ~lard1r: d1kten sonra Amenkan ticaret ge. larak mubadele ed1lecok bir çok 1 • • • '" ,.,. ...... • ...,.,,..,.,,.. • • ...... 

(Sa. u, Sa; 3 Sû, o milcn Sliven n Port • Saide ka. ticari e§ya bulunmaktad1r, i;;im • le. 
-------- __ diye kadar buradan gonderilmek· r- èi211jj>©li" ~ 

V
rc:"§I n IE'l; RLD' te olan ihracat e§yas1 ile ithal e • 1 1 

Sa id tarikile veyahut ta Basra ta- u g u n u ..... ~~U lb Ir 1116 D1----1 dilen Amerikan mallan ya Port. B •• k •• 

I
RA?'fiaa <§ O#IUDD N TD n50 m..MI • I ::,:,::::-::::·~;:;::~.,~~~::;: Ma ç 1 a r 
~~~ ~ 16 UWU tuldugundan baz1 güçlükler husu. 

le geliyordu. Amerikan gemileri 
Türk limanlanna gcldikten sonra Fener • Beykoz vc Îslanbul • 

Arkada§•m1z M. Feridun'u n güzel bir üslilpla adapte cttii:i 

Esrar dolu heyecanh 
bir zab1ta romani 

bu güçlükler ortadan kalkacak, spor • Süleymaniye maçlan 
buradan Amerikahlarm ald1klan nastl bitecek? 

tütün vesaire kolayhkla nakledi -
lebilecektir. 

Adnan Ak1n'1n 
(ikdam) - Bu vaziyetin iki 

• 
Ark Royalden yaln1z 
hi r ki§i k ay1p 

Berlin 15 (A.A.) _ Alman c :· • 
dular1 ba~kumanùunh!l.n ... husu • 
SÎ tebligi: 

Alman bahriyesi ycni bir bG • 
yük muvaffakiyet kazanm1§\lr. 
Denizalh gemi!eri, bat: Akdeniz • 
de bir lngiliz harp gcmis1 te§ki • 
line hücum etmi§lerdir. 

Îki denizaltl Ark Roya', tayya. 
re nak.Jjyc gemisini bat1rm1~ ve 
Malaya z1rhl1s1n1 hasara ugratm1~ ... 
tir. Hasar o kadar m iih1mdir k i, 
geminin Cebelüttarik limar .na 
yedekte gotürülmcsi zarnrc\i ha • 
sil olmu§tur. 

Daha ba§ka lngiliz birlikleri i • 
sabetli torpil yaralan ahr.1§hr. 

•Ïutikn1nll11 alacai1zu 
Liverpool 15 (A.A.) - Burada 

bir nutuk soyleyen Amirallik bi • 
rinci Lordu Aleksandr bilhussa 
demi§tir ki: 

cHcod'un intikam1m aldlg1m1z 
gibi Ark Royal'in de intikamm1 a. 
lacagiz.• 
Ark Royal'in insan zayiah yalnlll 

bir ki§i 
Londra 15 (A.A.) - Bahriye 

nazirbgmm tebligi: 
Ark Royal mürettebatmdan yaJ. 

ruz bir ki§inin kayboldugu hak • 
k:mda §imdi malûroat gelmi§tir. 

t 

• 

j .S?branya haricil'C encün1eni re .. 
<111111 bu .. 1 . 1 h soz er1 §& 1s1na m1 mUn. 

111 
Q•irdir •• ~·?ksa Bulgar efkâri u • 
lllni) t\lnin vc bilhassa resmi 

Bugün Dordüncü sahifemizde 
memlekei arnsmdaki kaq1hkh 
\icaretle, ycni bir inkijafa yol a • 
çacag1 mümkün gib1dir. 

Buna dair yazr.sile at yar1§lar1 
Program1 dürdiincü sabife • 
mizdcdir. 1 

Agir surette hasara ugrad.Jg1 bildi rilen lngilizlcrin Malaya zirhl.Jsa 
seyir ulindo • 

(Sonu. Sa. 3 Sü. J) 

• 
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Hazr ti Muhammet 
---VE---

ÏSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

Y azan : Z 1 Y A !j A K 1 R ) 
Zirhlarmdan biri de klsa bir ce. vayetler cümlesmdendir. 

ket gibi idi. Buna da (Betra,) is • lslâm ordusunun muhterem ba§
mi yerilmi,ti (Fuzza) denilen z1rh kumandarunm 4 nnzraïti vardl. 
da k:sa Qlup, yaplh§ itibarile mü. Bunlardan (Mesvâ) yahut (Mes • 
him bir ktymeti .haizdi... Resulü nâ) admi ta§iyan rruzrtik aslen 
Ekrem Efendimiz bùyük harpler • kendi mah olup, diger üçü, yahu
de bizzat hücumlara i~tirak cttik- dilerle yapilan muharebelerde 
leri zaman, daima b ... !ma z1rhla. almm~ti. 
r1 altma giyerler, üzerle1ine de Bunlardan b&§ka, (Neb'a) is • 
uzun ve cübbe §eklindeki z1rhlar. nünde bir de harbesi (yâni, bas • 
dan birini geçi.rirlcrdi. ton gibi de kullarulan kisa m1zra. 

Bunlardan mâda üç z1dn daha 1?1) ile ad1 (Beyzâ) ve (Gürre) is • 
vard1 ki bunlara da (Zâtül..ve§âh) u inde diger iki harbesi de vardi. 
(Zatül.hava~i) ve (Harnak) act.

1 
Bu harbeler, §ekilleri, agaçlan -

!a venlm1~ti. , ,mn cinsfori ve uzunluklan itiba • 
, luhâ) isminde bir zirhtan da - rile birbirlerinden farkh idi. 

l. 1 hscdilmektectir. Fakat haz1 (Gurre) hepsinden k:y:metli bir 
r ._ .er tar~fm~an b~ ismin, Da - agaçtan yapùml!J olup üzcri dik -
\"U1 Aleyh1sselama ait olan z1rhm katle i§lcnm~ti. Ve digerlerinden 

ismi oldugu rh·ayet cdilmck. goJteri§li idi. Bayram günlcri, Re. 
tectir. sulü Ekrem Efendlmiz Mescidi 
R;su~~ E'.cren; ~'fendimizin, iki $erife ve bayram.la~mak için as

a~e, .m'.g~~n (yam, t.olgas1), ~·ardi. habi güzinin evlerine te§rif ettik
i.'fzermu~:-1 nakl§lardan ~u~~ye lrei zaman, ekseriya (Bilâli Ha • 
o .1.ak uzere bunl::trdan birme b ") , . . 
( ~··· h) · · ·i · t' D - e!'a ve oazan da ma1yveh nebe • 

d cs··b ) t · cdilm" t' \'IVe mcnsup zevat, bu harbeyi ih-
• 1U\'e~§a ism1 ver m1~ 1. 1ge-J . · • .. 

11 e u u esmiye t~ t. t' ·1 t t k R 1.. Ekre B 1 d b k (B ) . !l'am 1 e u ara , esu u m 
n ar an a~ a eyza is • .E" d" · · ·· ·· d ··t·· .. 1 . ·- ten 1m1zin onun e go urur er • 

·Je b1r m1gferdcn da ha bahse • d' c::: h ld b h b (R" l t) • "-ted Râ ·i . 1 1 ... ..,u a e u ar c, 1sa e 
• ;me... ir. v1 e~m nvaycl e - (~ Il t M h d. ) · · b , \•c .::.a ana 1 u Jmme 1ye nm 

rme nazaran u io.ga, devc ku~u 1. t' , 'b" t l" kk' . a nme 1 ma11susas1 g1 1 e a 1 e.. 
yurr~urtasmm yens.na benz:yor - a·· b' . t' . . a· 
d V b nd 1

-• 
1 

k .. uen ir resm1ye 1 na1z 1. 
u. e u an u .aye o ma uze. Baz1 ràdler, bu h:irbenin Resu-

rc bu tolgava (Bc-:. za) de!"iliyor - lu Ekrem Efednimlzin onünde go. 
du. Bu tolga, di. rlerinden fark. türülmesinin sebebini (Dinî) bir 
!!' idi. Alelâde tolgnlarda, alttan maksada atfediyorlar.. (Mescidi 
bm un üzerine dogru inm1~ iki par 
mak enliiiginde bir demir bulu _ $erif haricinde namaz kilmak Iâ • 
~:uyordu. Ve bi.t demir, kil:; dar- z1m geldigi takdirde bu harbeyi 
b~lcrinden yü!Ü kuruy·-rdu Bey- (sütre) -makammda, secde yerinm 
:za isminde.ki tolgada bôyle bir de .. ~n-üne dikilmek ~ureti~e kullanù
mi,. bulunmakla beraber ~u faz - u1gmdan bahseyltyorlar. 
la!1g1 da \'ardi ki; âdeta g~eni~ bir 1 . :11e.s~idi $erif pek büyük olma • 
gccelik takkesine benzeyen bt: 1 cug1 1çrn, Ba~ram . r.amazl~rmda 
harp serpu~unun sakaklan hiza _ 11nlka dar gehyor, b1r çok k1m~e -
cmrlan itibarcn, i1;1k"lèrdai: n:ù • 'er, hari~te kahyordu. Buna bml
r l·k .

0 
olan b:.- dem!r zirh, a aih· n eksenya Bayram namazlan a. 

1 
·- k • ' ç1k yerlerde, geni~ meydanlarda 

Bandaj 
geliyor 

20 gün sonra §ehri
mizde bulunacak 
olan bu bandajlarla 

30 tramvay ara
bas1 sefere de
vam edebilecek 

Dün sabah clektrik, tram
vay ve tünel ~letmeleri u • 
mum müdiirlügüne gelen bir 
telgrafa gore Romanyadaki 
bandajlardan 120 si Kêisten • 
ceden Sah günü yola ç1ka -
rllacakt.Ir. Bandajlar Bulga • 
ristana gelecek, kara yolile 
en çok 20 gün içinde §ehri • 
:11ize gelmi~ bulunacakhr. 
Bandajlan gondermege me -
mur mi.imessil diger 800 ban
dajm da ilk imkânda sevki • 
ni temin içm orada kalacak
t1r. 

Gelecek 120 bandajla 30 
tramvay arabasmm seferle • 
rme devam1 mümkün ola • 
caktir. Bu bandajlar gelmi -
yecck olsayd1 bir ay sonra 
tramvay arabalarmdan 25 ta
nesinin seferden menedilme. 
si zarureti hastl olacakh. 

Tünel kay1§1 gclir gelmez 
tünel sefcrlerme ba~lana -
caktir. Diger hatlardaki izdi. 
ham1 azaltmak için tramvay 
!darcsi Kurt:ilu~ • Tünel, 
Maçka - Tûnel arabalari ih. 
<las edecektir. • 

Üç Ayl1klar 
Yeni cüzdan alm1-
yanlara tediyat yok 

Emlâk ve Eytam Bankas1, ma. 
a~larm1 bankaya temlik etmi~ olan 
ùç ayhk maa~ sahibi mütekaitlcrle 
dul vc yetimlere maa~larmm 1 Bi. 
rincikânun sa·aahmdan itibaren 

~a .ogru sar.·i!or ~e omuz1~r:n kilm1yordu. Bôy1ece, açikta na • 
ilzerme kadar mere,;, . easey1 ve m z kJlu:dif,i takdirde, (lmam)m 
gerd~m ~hç darbelcnnden mu • onünde bir (sütre) bulunmasi ta • 
h~faza ed1yo.~u... (Uhud) har • biidir. Bu itibar1a, ikinci riva··eti 
bmdc, Resulu Ekrem Eiendimi.z d k b 1 •mek lâzim gclir tevziine ba~lamaga karar vermi~ 
b t l · · t' V b l e 8 u ~- · t" F k t l b k t u o gay1 g1ym1§ 1. e u to ga· (Devami var) ir. a a maa§ armt an aya em. 
n111 halkalan, mübarek yanakla • lik ettirenlerin hemen hepsinin 
rira girerek rr.ccruhiyetinc sebe _ cüztlmnde.ki kuponlar bitmi~ bu. 

b.yet \'Crmi§ti. Ku··çu··k haberler luntna. tad1r. ünkü banka ay ba. 
Baz1 râviler ve müverrihlcr, smda 1fart, Nisan, Mayis maa~Ja. 

Resulü Ekrem Efendimizin (Z~ - ;·;ni tediye edecektir Bunun için 
lûk) veyahut (Zavik) isminde bir bu maa~ sahiplcrinin malmüdür. 
kalkam oldugundan bahseùcrler. * Beled:ye ~chirde odun sto~ lüklerinden yeni cüzdan almalan 
Baz1lar1 ise onun malik vldugu l. rmm azalmamas1 için tcdbirler ve bunlar1 bankaya kaydettinne. 
kalkanlarin adedini üçe ç1kararak a:m1~t!r. Bu meyaPda odun getlre- leri icap ctmektedir. 
dige1· iki kalkamn adlanrn da cek olan deniz motorl~rinm mazot Emlâk Bankas1, dünden itibaren 
(Fctl:) \'e (Vefr) olmak üzcre ri. ihliyac1 temin edümi~tir. Bunlar~n bu cüzdanlari kayde ba§lami§hr. 
vayet eylcrler. ci!ger baz1 §ikâyetleri de nazan dik 1 Bu muamele aym 28 ine kadar de-

Bunlardan b~ka, dordiincü hir kate ahnml§ ve resmî makamlann vam ed~ektir. Maa~ sahipleri bu 
kalkandan ball.sedenler de vard1r. âzamî kolayhk gosterrnclcri karar. yeni cüzdanlarla beraber mühür. 
Rivayetlere nazaran bu dordüncü ia§mt~tlr. fotograf vc nüfus k.lg1tlarm1, ma
kalkan, kendilerine hediye sure • * 'l'ramvaylardaki izdiham do. lûl olanlann ise ikram~e tevzi 
!il-: takclim edilmi~tlr. Fakat bu - lavis:lc bir çok vatman ve biletçi ~üzdanlanm bankaya ibraz etme. 
nur. üzerinde bir (koç ba~1) ve • v~zifesini b1rakmUJhr. Çünkü i~in leri lâzimgelmektcdir. 
y<>.'.:..t bir (kartal ba~1) resmi bu.. mü~külât1 artm1· bulunmaktadir. Yeni cüzdanlanm ahp muamc. 
lun<lugu için, Resulü · Ekrem E - ida;-e, cierhal yen: vatman ve bilcL 

1 

ieforini ikmal etmiyenlere banka-
fendimiz, bu kalka.m hl.ç bir harp. ci alacaktir. ~a maa~ yerilmiye~ktir. 
te kullanmam~tir. · * f;alm almd1g:nàaP1beri esash 

Üzerinde, kartal ba~1 resmi bu. b;r tamir gôrmemi~ olan Ni§anta. Na fi a vekili §Ch ri· 
lunfogu rivayet cdilcn bu kalka- ~mdaki Vilàyet Konagmm tamiri m j z e g e} d j 
r.1r

1 
Bizanslùardan almarak ken • tekarrür -etmi§tir. 

disine hediye roilmi~ olmas1, çok * istanbul yllûycti emrinc vc
muhtemeldir. Ve, R~sulü Ekrem 1ilrn çivilerden b1r miktarmm 
Efcndimizi.n, -putperc:stlik zihni. muhlellf kazalara tevziine ba~!an
yetini büsbütün silm.i§ olmak i - nll§hr. Dün Çatalcaya b!r buçuk. 
çin- bu kalkamn üzerindeki res. j ~ile ye Kartala b!rer ton çivi gon. 
mi kald1rtm~ oldugu da, yine ri. derilmi~tir. • 

Na,fia Vekili Ali }'uat Cebesoy 
i.in sabalrlc: eksprcsle ~ehrlmize 
dmistir. Vekil bir kaç gün ~ehri. 
»zde, kalacak ve bu müddel zar. 
·da Vekâleti a!âkadar eden i~!er 
érinde tetk1kl~rde bulunacaktir. 

-------------------

,. Hayata Tap1yorum ! 
laymca, elbette ki n-e bahasma o
lursa olsun vaz~mek lâzim. Hem 

., esasen ni§anl.illk demek, bir anla§
ma, tam§ma devresln<len ba~ka bir 
:i!ey degildir. Bu ekseriya müsbet 
netice ile bitse :,:le, bazan aksi de 
olabilir. Yazan: IRF AN DOGAN 

Edebî Roman: 60 __ 1 __ ,,, 

- Kemalle biûm aram1zdaki '.a
nu;ma ve anla~ma !ena m1 idi tey. 

.,el!i tarafmdan ele almaga çah§- ze? ikimiz de birb!rimizi seviyor. 
ti: duk. Bu devrede ba§ka ne yap1la. - Ne yapayim teyze; dedi. An. 

11 m.n 0 hiç ummad1g1m toeklifini 
b:liyor;;unuz. Orrada bir gebep .yok 
ken beni K-cmalden ay1rmak 1ste. 
y1~ini ne;i'e ile kar§llamama. imkân 
var nu? 

Haynt bu s8zlP.rini o kadar safi. 
yare s5ylcmi~ti ki, Naime hanim 

b!r an durakladl ve sGnra ilk griz
gâh1 yapti: 

- Annen belki dQgru di.i~nüyor 
k1z1m. 0 9Cnin saadelinle oyna. 
mal.: isler mi hic~ 

- Siz de mi bOyle dÜ§ÜÜnyor. 

sunuz t>eyze? 
E~er Naime hamm bu i~in haki

ki müsebbibinin yalmz kendisi ol... 

dugunu sèiylcseydi, Hayat mubak. 

k.,·~ ki ç1lgma dè'nerdi. Onu yav~ 
) ava$ ali~tirmayl muvaf1k buldu. 
i . ..i iç.i.n,· yegenini daha û.Ya<ie te. 

- Annelerin biricik vazifes1 ço- bila·? Fikir beraberligl, ruhlarm 
cuklnnna ivi bir 1stikbal hazirla. · ve huylarm uyu~mas1 degil mi? 
n kt1r Ha,:at. Bunu hatmnda tu. Bunlar da mevcultu. Kemal, be
tarsan hiç b;r v&kit üzülmezsin. nim istedigim ve dü§linü§lerime 

- Kemalden ne fenallk gêirdün uygun gelen bir erkek; ben de o
teyze? 0 beni mes'ut etmiyecek nun icin aranilan ve ~vilen blr 
m.ydi? Birb~~mizi. nesll sevdigi. kizdm~. Boyle olunca bu nÏ!ian Ï§Î-

mi siz de b1hyorsunuz. Hem ma. . h kk k .. sbet net1"ce ile 'di . . be . :r.m mu a a mu 
-"emk'i bi:ivle 1 n1çm m ona ni. . 1 . 'd'? 
1.: • • bilmesi laz1m gt> mcz m1 1 1. 

~anladm1z? Yüzünde anî bir sararti dola~h 
Naime hanun bu ni§an i~ine ·;e derin bir iç geçirdi: 

vaktile kendisin:n taraftar olma. - Yakmda evlenecegiz diye 
d1gm1 yegenine soylemek isbeme. bek:iyorduk, bugün bunun aksi 
digï için ba§ka i;ck: de cevap ver. zuhur ediyor. 
di: 
~ .Bir isam bir günde anlamak 

güçtür çocugum. Biz seni Kemale 
ni§anlad1gnruz zaman bu i1te isa. 
bet ettigimizi samy"tcil•k. Bugün 
.i.se dogru bir i~ gormedigimizi an. 

"aime hamm •se, yine hep o es.. 
h nazariyesi üzerinde fikir yürü. 
l,;yordu: 

- Sen Kemali neden sevdiginin 
iarkmda degilsin Hayat. Sorsam 
cevap bile veremezsin. Fakat ben 

Ilükûmetimiz ihtikârla savat 
için yeni bir kanun hazrrlad1. 
Bu münasebetle bazi noktalan 
beli.rtmek zaman1 geldigine ka. 
niim. 

lhtikâr hâdiscle.ri gosterdi ki 
ticarct kanunlarunu tica.ret ni. 
zanun1 grcgi gibi tesis ehnek 
hususunda yetintli degildir. Bir 
tacir, memlckctin ikhsadî em • 
nlyctini ihlâl edcbilccek kadar 
se1·bcst ve mes'uliyctsiz b1rak1l. 
JIU§tlr. Ti.caret cürümleri, lâzun 
gcldigi gibi kavranm~hr. 
Bilhnssa memlekette millî ve 
âmme mes'uliyetlcrini tanrr bi.r 
ticarct ruhu doguracak kanun • 
lammz eksiktir. 

itiraf ctmetiyiz ki bizde tica
ret, ynlmz bugün degil, hiç bir 
zaman ideal bir nizamla cere • 
yan ctmemi~tir. Me!)nt tcaret • 
Je kara ticaretin httdutlar1 tam 
ayr1hm~ dcgildir. 

Biiyiik ni~betlerde kâr an'a • 
ncsi, bizc bilhassa o ugursuz 
imtiyazh ecnebi §Îrkctleriniu 
korkunç istism11rlarmdan.ve ka. 
pitülâsyon devirlerindcn kal • 
madir. Bu ruh ticaretimizden 
sokülüp at1]amad1. 

Bugün arhk kara ticaret vo 
ikhsadî sabotaj cürümlerinin 
kanunlar1m1za ginuesi lâz1m 
geldigine kimsenin §Üphesi yok-

tur. Zira gorüldü ki ikhsadi 
emniyet memlcketin ruh bütiin. 
lügünden bir cephedir. Onda • 
ki sarsmh otekii.inde de hissc
difü. 

ih.racatç1hkta kara ticaret na
sil bir milletin ikhsadî bünye. 
sini mahva gotüriirse iç tiea -
rette de ayni felâketi doi'.,rttrur. 
ihtikâr, bir ikhsadî sabotajd1r, 
bir suikasttir. Onun için ikb • 
sadî sabotnj ve kara tiearct, ti. 
caretin agt.r cürümleriui tc§kil 
cdcrler. Cezalan da, tacirlik 
haklwrun ve ticaret mall11lll mü
sadcresi gibi agir cezalar olma. 
hd1r. Hattâ kara ticarctlo edinil. 
mis servctler hcr an kontrole 
tâbi tutulabibneli ,.e müsadcrc 
edilebilmelidir. 

Diger taraftan ticaretimizi ye
ni bir ruhla ,.e ntemlekete za • 
rar degil, fayda vt!rccek bir 1a. 
le koyacak ~ekilde te kilâtlan -
dll'ICl kanunlara ih~iyacmuz var 

d1r. 
Bunun için, unncdiyoruz ki, 

son ac1 tecrübelcrden sonra ti. 

carrt kanunlanmizm, bütiin ck.. 
siklikleri tamamlanmak vc 
ml'mleketto yeni b1r ticaret ru· 
lm ya.ratmak gaye5ile, yeni ba!)
tnn gozden geçirilmesi lüzumu. 
na §Üphe kalmam1}hr. 

"Mahm yok,, diye
n in dükkân 1 ndan 

1 ton Gliserin 
ç1kar1ld1 ! 

Fiat Murakabe T~kilât1 memur. 
lan dün yeniedn baz1 muhtekirle
ri adliyeye tcslim etm§ilerdir. 
Tahlakale cad<lesinde Ma~§a han 
11 numarada Yako Heski kcndisin. 
de gliserin oldugu halde yapüan 
taleplere cGlisermim yoktur• diye 
cevap vererek s0:tmaktan imtina 
etmi§tir. Bilâhare yapilan bir a. 
rama neticesinde magazasmda bir 
tondan fazla gfüHin bulunmu§tur. 
Bundan baska bu adamm 140 ku
ru~luk gilserini 11 lirayn satmak
ta oldugu da tespit edilmi!l ve dün 
adliyeye tes1:m olunmu§lur. 

Basin birligi 
âzas1n1 da vet 

Türk Basm Birligi istanbul Mm. 
takas1 Reisliginden: 

Mmtakam1z adma, Türk Basm 
Birligi Umu:ni kongresine i§tirak 
eden murnhhaslarm loongre neti • 
celcri hakkmda verecckleri malù-

DIS POL;îfKA 
Ordunun fikri 
Yazan:. Prof. .$iikrü Bnban~ 

~us ordularmm ric'at ctti"
~ !cri ve fakat hiç bir \CC· 

r-------------------------------, L OLIVE K IDORLARI DA J 
mah dinlemek üzere Birlik arka. 
d~lammzm Hl. 11. l~l· Çal"§'&m.. 
ha günü saat 15 <le Birlik Merke
zine gelme!eri rica -0>lunur. 

J,ilc, darmadagm 0Imad1k
lan mnl :ikkakhr. Leningrad, ;\l<> ... 
kova, I>oneç havz:ismrla. Rus 1;.uv· 
vctleri gerilemi~, i:ckilmi.:, csir ,•e 
telefat vermi§, fakat tam bir iz • 
mihlâle ugrama1m~hr. Sana;i.·i met• 
kezlcrinin yüzde ellii.inin takri ' 
ben eldcn ç1km1~ o1dugu bir haliÏ.. 
kattir. Dort buçuk ay evvelki batP 
kudretinin ha~·liden hayliye ai•" 
utt§ buluumas1 da tabiîdir. Fak~1 

tam bi.r teslimiyet meeburiyotindc 
bulunulduguna dair de hiç bir alîi: 
met yoktu.r. Bilâkis eski vo ye111 

B~~ehirler civannda sa.vns bii • 
ytik bir ~iddet ,.e asabiyetl; ve iki 
tarafa da agu zayiat \"erdircrc!C 
devam edi;;·or. Cenupta l{1tf!•asYll' 
ya dogru vaziyet Ruslar icin, d11 · 
ha ag1rlmim1~hr. 'Kmm ya;1ro ad~ 
s1mn elden ç1kmasilc Karadcn1s 
ve Kafkas davalari en ni:ziI~ safb*" 
stna girmi§tir. Bilhass:i Biiyiik uri· 
tanyay1 yakmdan ilgiler.dircn bll 
hal Lonrfrada az çok endi~ ltyall· 
dmnaktadir. Yakintla in:Hiz.R!IS 
mü§terek kuv,·etlermin bir Jngi · 
liz lrumandasma, galip bir ihti111:t1 

ile, General (Wavel)in cm~ine \:C• 

rilmcsi fikri l\loskovaya tclkin c •. 
dilmektedir, Filhakika Rusy.a gibl 
silâh altmda on, on be§ milyon as· 
ker bulundu.ran ve be§ aya yakJJ1• 

cltr, .c1ünyanm en kudrctli ordusll
ua mukavemet gosteren satvctli 
bir kii tien in yinc kcndi toprakla'1 

parças1m müdafaa i~in, dost "e 
müttcfik de o]sa, nihayet bir e< • 
nebi kumandarun idaresini kabtll 
etmeri belki biraz agu gelebilif• 
Fakat bu nokta, bu.günkü §arthit 
ve endi~eler içinde, iizcrinde fat• 

''Istim yolunda oldugu için 
l k b h k ·1 . t•' 

TRAMVAY 
i~Çi ERÎNE 

YEMEK 
orta z a ar esz ml§ z •••• ,, 

' 

la durulmaga dcger bir keyfiyel 
saydmaynbilir. Çünkü bizzat fogÏ• 
lizlcr, gc~en Ilüyiik Harpte, iiÇ 
milyona yakm ordular1m bir Fr1111• 

< - sancaklamadan 
rampa ettim,, 

---o----

Vatm n ve Bilet
"Hafif tornistanla, 
çapk1nlar1n yan1na 
üstü ba§I yan peri~::m, saç sakal 1 sr~a gittikte~ s0nra, tâ ense. ko

birbirine kan§ml~, buna Tagmen kume çat d1ye sulu stilu b1r iiey 
~ok giirmü§ geçirmi§ oldugu belli.. yapu;h. Ned ir d.ye eEmi ~oyle b!r 
Elli ya~larmda srndeliye sendeliye attim, bir de ne gorcy:m bir yu
yü.rüyen bir aamdcagiz .. Koridora murta degil mi .. gèiriye dèindüm: 
biriken halkm ttcpsini birden, eli- - K.imdir bu;rn atan nâdan kl? 

ni gi:igsüne dervi~ vari yerle§tire. §i? ... Demeye kalmad1 bir ikincisi, 

ç ile re 
ekmek 

dfl birer 
veriiecek 

su: l\fore~alinin, Fo§'un, cmir ve 
kumandas1 alhna koymai:,'l biç de 
kadri kme1 bir hâdise tclâkki cl
mcmi§lcrdi. 

§ark cephesinin bugünkü bass11S 
Yar.m.lan itibaren elketrik, h d"' ali hakkmda en ziyade alûka .,., 

tramvay ve tüncl i~lclmeleri u - R · 
rnum mti.dürlügü müstahdcmle • us ordusunun neler dü§ündügtl ' 

nü yakmdan ogrenmck çok ktY ' 
rmdcn 1400 ki§iye yeni bir §Ekil. metli olabilir. •Krasnaya Gazctll'' 
d~ ycmck verilmesine ba !ana • dünyamn bu husustaki meraklll1 

cakhr. Verilecek yemeklere mu - tatmin cdceek bir yaz1 n~retl'J'li~ 
kabil i,çilerden para almm1ya • 

rek; 
•- Esselâmü aleyküm erenl~r., 

ôiyerek selâmlad1. 
Esselâmü alevküme, aleyküm 

selâm1 yapi§tmveren muzip bir 
kaç ki~inin y-anma sokuldu ve an. 
latm1ya ba§lad1: 

«-- Dün gcce ye's ile kendimdcn 
geçtim , 

Tesclli arad1m meyhanelerde; 
Bahh dûn elinden bir dolu içtim, 
0 ne§'ê kalmami~ peymanelorde. 

Vallühi boyle erenler.. Bu za. 
manda zaten nercde ne$'e kalmi§ 
ki? ... Uzatm1yahm efendim, dün 

ak a:n §Oyle bir kirk do~uzluk ç~k 
tik ... Malûm a .. hava soguk. (El!le 
mid1!.>:ni go~tcrcrek) kazam tam 

Eayrap için bir yirm: dokuzluk da. 
li.a derken. bir iki tek t-e ct1 aftan 
.\liah eksik etmesin -e~ dost ikram 
etti, onlar1 da cümbü~l-endik ve 
sokaga ç1ktik. Tabiî istim yolunda 
oldugu için otahk ~imdi bahar ke
;i lmi~: i. .. Elli atnu§ adun pupa. 

ser.in ycrine soyiileyim: Kemal sa. 
na güLe! mektuplar yaz1yor, gün. 
den güne çogalan a$kmdan bahs~
ciiyor. dünyada senden ba§ka h1ç 
kimseyi gozü gorm.,diginl anla'.~· 
yor. Sen ya~ta bir k1zm ise en bu
yük arzusu ve hattâ ihtiyaci bun. 

Jar olacag1 için, Kcmalin durma
dan bahsettigi bu sozler ruhut•U 
okJiuyor ve gerisini dü~ünmed~n 
sen de onu sevmiye ba~hyorsun. 
Halbuk i bunlan her crkek soyler 
ve yapar. Amma bu kâfi degildir 
Ha~·;:t. Sen hcnüz ycni o!gunla$
nnya ba~hyan tecrübesiz bir k1z. 
sm. Erkekleri tammana ve anla. 
~ana imkân yok. Birisi seni s!\'
o:g;ni soylese, hemen saadet du
yar ve geri.sini dü~ünmeden onu 
itlcal bir adam olarak gorürsün. 
Ha1buki bir erkek aym sêizleri hH 
bza soy1iyebilcc~gi glbi, bir kiz 
cia her crkk·• e ou ~kil sêizleri ko. 
la"hkla bulabilir. Fakat asil hü. 
ncr, bunlari soyliyen erkeklcrin .i. 
ç nden en olgununu seçmek ve o. 
nu bulmakta maharet gostermek. 
tir. Boyle soylüyorum diye, Kema. 

lin seni ihmal edip ba§ka k1zlara 
àa a§k f1s1ldad1gm<lc §Üpheyc dii$
tügümü akhna get.irme· Evet o sa.. 

bir üçüncüsü 
- Aman etmeyin, eylemeyin. 
Deyinciye kadar kafamm ciheti 

erbaasma inen yumurta aùedi ya
run düzüneyi bu!unca ben de fer. 
yad1 bast1m .. Biraz ilerd€ iki çap
km halime gülcrek alay ediyorlar. 

di· Ben de duru1· muyum ya. ~>ëiyle 
hafiflen, tornistan ederck saucak-
lamadan yanlarl.Ila rampa ctt1m vc 
birdenbire elimd~kik içi i~kembe 
dolu koca bir mendili kaldmnca 
&uratlarma yap1~tird1m Ï~kembe 
bu yumurtaya da benzemez bani.. 
y1kanmam1~. temizlenmemi§ cin. 
sinden, Sozde e\·e gotürüp, bizim 
korogiuna sabai.:~y!i~ mahmurluk 
bozsun diye çorpa p:~irtecektim. 

Benim yüzüm gozüm yumur.a, 
onlarmki de k1yun gübresi ol. 
à.ugu halde oi:-birimize g:rciik, 

bekçi polis ycti~ti ve cürmüme§· 
hudu boylad1k. Raki denilcn z1k-

(Sonu. Sa. 4 Sü. U 

Fatin F ua; N ARLI K.AY Al 

. . tir. Soylenenden fazla soylcntt1i ' 
caktir. Bu hafta venlecek yemek. yen ih tl · 'i 'h th ttJll 

1
. 

1
• h il" c e er1 1 c c1 an ma u11 

1er dli patates, et l a ana, p a - 1·.,gal de b k 1 d d ·1·yot . . . . . ~ e n u ma a e e en1 1 
k1, eth merc1mek, yahni, etli no • ' k" 
hut ve mcrcimekli p!lâv olacak -1 1

· E . . . ·et 
tir. Vatman ve biletçilere hergün " .usya, Moskov~ 1~~! mhaY 11 bire~ ekmek verilecektir. . bulmaz. Sovyetlcr Birhg1 bund

11 
· sonra Ural, Sibirya, Uzak§ark ~e 

Vazif elerine g·eç gel en merkezî Asyaya da maliktir. ~tt 
'kava kadar Almanlar Rusy11 ' 

Belediye memurlan ya ancak bïr gëz. atabilmi§lcrdit· 
Vali yaptig1 tefti~~er sonunda ~üphesi:z. vaziyetimiz çok d11h~ 

a]âkad~r beled1ye ~ubelerme bir mii§kül bir hal almi§hr. Fnkat ftl· 
famim gondermi§tir. Buna gore manlarmki iyile§nll§ saydarn11S• 
v.'.lzifelcrine tam vaktinde ba~la - Bu kuvvetler ancak tahrip edil • 
m1yan memurbra ilk defa ihtar mi§ §ehir, fabrika ve imalâtbaJlt' 
verilecek, iki ici defasmda gün • Ieri i~gal etmi§lerdir. Çetelerin1iJ 
Iükleri kesilecektir. Vazüderine hcr tarafa bombalar yagdirmak1 11 

geç ba~bd1kl«n üçüncii <lefa les - ve topraklan torpillerie -doldur • 
bit edilen memurlar memuriyet - maktad1r. Kiyefde, Harkofda cf~ 
terinden ç1kadacaklard1r. durum boy1edir. Cenubî Volg11d1lt 

Uralda, Kafkasyada, Kazakistan • 
da ve Sibiryada hazll'lanmaga ~o 
s.ilâhlanmaga devam ediyoruz. t11· 
giltere ve Amerika Kmlordu ïçiJI 
çali§maktadular. Hitler harbi bi ' 
tirmek istiyor, fakat biz dayall• 
mnk için icap eden biitiin uns\lt' 
lara malik bulunuyoruz. Harbi bii 
bitirecegiz ... 

Sakat çocuklar için 
aç1lacak mektepler 
Maarfi müdürlügü Ortakoyde 

ruhan normal fakat bed(>nen zay1f 
ve çelimsiz buhman çocuklar için 
bir aç1k hava o:~ulu açmaga karar 
vermi~tir. Okul bu ay sonunda fa
aliy"'tt: geçccektir i.\'Iister Ruzveltin bitarnfük k11 ' 

Diger taraftan yine l\Iaarif Ve. nununu lâgvetmek içio Amcrik~ 
Jrâleti tarafmdan Sirkecide açilma. mümessiller meclisini niçin bu tP• 
Jma karar verilmi§ bulunan sagir clar siki~hrml'j oldugumm mânll'1 

kor v.' dilsizlcr mektebi haz1rl1k- bu -;urctle daha iyi anln,th)o': 
Lan da tamamlanmak üzcredir. Bu Çiinkü son dakikadn on sckiz rc) 
mektepler bir aya kadar açi!acak. gibi ufak bir ekseriyct elde cclc ' 
tir. 1 hilmck için Ciimhurreisi mccli>~ 

~ hususî bir mcktup dnha «iindcr ' 

z a EL I e I _.' mck rnzumunu hi~seti ii~ idi. o ;. 
'I' ; !dnci mcsajda Ru•. Cin, Vl' Înciiltc' 

na hakikaten sad1k kalm1l! ve yal
n1z sana kar§I sevgi giistermi~tir. 
Bunu kabut edebilirim. Fakat bu 
kadan kâfi degildir:. Çünkü bun. 
lar1n hepsi kalb mahsulüdür. Bir 
k1z ise, kocas1 olacak adamm ka!bi 
Y.adar kafasma da muhlaçtir. Hal. 
buki Kemal bir ask hastai1gma tu. 
tulmu~tur ve dimagi dümura ug. 
rami§hr. Sana yazd1g1 mektupla. 
rm hepsinde, çiçekt.-en, mehtaptan, 
~iirden, edcblyattan, yam1zhgm. 
dan, teessüründen, ~ ... vgisinaer .. 

a~kmdan, daha boyle b:r sürü ~ey. 
lerden bahsetti. Sen de bunlara Kamç1 1 
kandrn, ina11d1n. Çünkü on ycdi j Bir muharrir de <:1r:1hn siirmek 

rc;1 in lm kanunun kab :Ir 1li br'" 
lcrliklcrini sii. lcmi!; \'C hu ~li' 
rcddcrlilecek olursa bu mcmlckc!• 
lrin m11ka,·c1 iet kudretlcri az~I • 
masa bile se ,k ''e hc ·c l~rinin 1;:· 
nlm:ismda~ c!ldi~c cdi!ebilccc~ii11 

li::ibcr Yetmis it'i. 

ya§mdasm, sevilmek isllyorwn. için k111la111la11 kan•çmm, 
a~ka muhatçsm. Fakat kmm §UfiU z.uliim ve i~kencc timsali oldugt. 
iyi bil ki, bunlarm hepsi 0 kactar için, yasak cclilm~:;i.ni i~t~m:~! 
ger·ici seylcrd · k" ·~ b 1 0 halde a\"c1hk 1ç1n de 11lam <'''-

' . e1r i, )' .. rm un ar 1 d k? . 
pck çabuk bir hi ld . - . zas1 koyma 1, eme . Ztrn onlar 

ç o i.:gu zaman, .. l ha . a 1 ··1d·· .. K r .. .. guna ISIZ yv n an 0 uruyor -
e~a m y~z~ne bak1p bir lak1m lar!. Amma, 0 zaman bu knhiJ ii. 

''C'ntlikler ·st•vôncks· F l· • b ' ~ .. • ·J'-'· · m. a .a, u zentilcre de züppelik diyenler ol· 
istek;enm bulamaymca da bet. maz m1? 
baht clm1ya ba. hyacaksm. Î§te bu- Bizsc kamruun dc~'il Yalmz a . , t> • 

na i:ile saadetinin y1klh§1 derler. rab11 siiren hay,·anlara kar§t, hattô 
- Kansm1 se•rmiyen erl.1:€k mi o mesabede oln §U insanlara kar. 

karis1m mes,ut cdiyor leyze? 11 dahi kullamlmasma tarafta1·1z· 
Naime hamm güldü: Fahi§ fi.alla mal sürenlere kar t' 

(Devam1 var J CIMBIZ 

inrnn bak;m:1·d:-n tül;e •1r.e:t h
1
r 

hazinc sar1lt::1n~r: :: .. ~ 1k o!'lt nus : 
·a silf11i, mtihimma! n~ malzC1'1

1
c 

wril:nek l;a~·u~ \ "C • rlilc geni~ ~: 
r:izisin<lc d:iha ;tcril 1 c ccl!ilcrC' 
b • d • · 1cJi!· o:;t:~maya P\·arn ?.7111111: i 

fos'L;o\·:t vc I.cningra..l, ;:lihOlr 

bile o~·)c giir.ilü)'C:l" ki m·dt•nllll kC' 
luuu tamami!c bükmü:j rn ,·1Ju1i' .. • 
calit1r. Maamafih hûtfü1 (n rn' 11 .' 

1 1•• 
l'.'.'rdc çok ihliyatl1 ·1l1~10k cl<' 11 

(Sonu, , a. Z :u f) 
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11. H a r p Vaz iyetl . l J[ ÔAGARCIK... 1 
l-S-il-ah-l1_A_m_e-ri-- 1 Hu bu ha t ah- Bir haf tahk inki~af. 1 

Ba ... k-~-ul:laf,Ml1r==1n=c1=n=1n==111•-lllBl?".--?1J 
Kafkasyaya bir ih· 

raç hareketi i ç i n 

I<aradenize sal
lar getirilmi~ ! 

kan gemileri m1 n da_!<i zam }ara umumÎ bir bakI§ gedigi 
(J!&f tanlt l tncl s&J'l•dal (Bql&nf• l tncl aarfad&l yaphgi mukabil laarruzlart Ta,::3n. Yazan: Osman Cemal KAYGILI 

nanege ! 

---·---

àan mürekep ilk kafilenin ingilte. 1 kurU§ fark ay ba- Amerika bu lki limanm Rusla. rog • Stalino hattmda kat'§ilam~ 
reye bareket edecegi samltnakta. §Jnda ka } dl r 1 l1 y or nn elinde kalmas1 için Finlandiya. ve gerilemi~ir. Çimdi Alman or. 
dtr. lngiliz memurlan, Amerikan ya Sovyetlerle harbe nihayet ver. 
müretlebatma bir geminin ne ka. Ankara, 15 (lrl:dam Muhabirin. mek ~eklifinde hulundu; bu teklif dusu tekrar tnarruza ba§lam1§\tr. 
dar büyük bir sür~tle tahliyesi ka. den) - Müstahsili te§vik için hu. J-:abul edilseydi, Ruslar Leningradt Maksat Rostofu almak ve Kafka' 
bil oldugunu gostermek için terbi. bubat mübayaasmda yap1lan kilo. àa Ladoga golü üzerinden ikmal yolunu kesmektir. Bu bQlgede cid. 
bat almi~Jardlr. Ingilzi limanla~ da bir kuru~ zammm 1 Kânull'll- ,-0 ia~ etmck imkânmi elde edc. : ve büyük muharebeler ba~lam1~ 

k !1·1 l r·~' evvclden i'tibarcn kal~-r1lmas1 hak- v ·1 f ù h · · t"k hazirlanmicb da Amerikan -,apur a e e ~µ "" ccklerdi. Fakat Filnandiya bu A. r. orOil o gra ~e n 1s 1 ame. 
Y kar§ilamak için :htrmamh tertibat kmdaki kararname tasdika iktiran ,.,,erikan ihtanru benimsemedi V< nde Alman ktt'alan ileiremege 

ahnmakta hattà Atlantik meydan elmi§tir. harbe àevam eJecegini bildirdi. )a~lam1~tir. Ahnanlar bu ~hirden 

Bu sallar Îngiltereyi is 

titâ için 
. Londra, 15 (A.A.) - Alroanlar 
lngilterenin istilâs1 için haz1r~>di'
lari sallan Tunaya kadar kara yo
lile nakletmi<lerdir. $imdi Alman. 
:ar bu sallan Kafkasyaya kan;1 ya
Pacaklari hücumda kullanmaga ha 
~Irlamyorlar. Bunlar ~imdi Sovyct 
'.nüdafaalarma ;.at'§l kullamL'flak 
Uz~re Tuna agzmda Rus donanma
S1111n Kmmdan aynlmas1m bekE. 
Yürlar. 

Joneçe nehrini geçmege ve os-:nuharebesinde bu \'apurlarm cep. bu suretlc Murmansk yolu ka- • R 
oru ~imalden sarmaga te~e büs hanesi tükeruni§ olabilmesi ihtima Sovyetler panm1~ kald1. Alman orudsu Le- b 

ii goz iinünde bulundurularak bu b d" • ningrad • Vologa demiyrolu bo-
l•manlarda cephane stoklan vil. il 1r1yor yunca \ilerliyerek 11ilcoin ~hrinli etmi§ludir. 
cuda getirilmek\edir. \Bat taraf1 l wcl sa,-fada) ald1. Çimd.i bir kol Vologda ya ve Tula §ehrini~ düimesi üzerine 

A d 
· A -k · M k b ~ yu" z S 1 .~nuptaki Rus ordusunun sag· ce-

Y a ytiz reer1 ·an vapuru si. os :>vanm cenup ausma diger bir kol da v r nehri boyun. 
lâhlandmlmakt;>d1r. IJnümüzdeki kilometre mesafede bulunan Malo. <laki Rus kuvvetlerinin gcrlsine ah1 yani Voroneç bêilgesi de teh. 
dort ay içinde 400 kadar Amerikan yaroslavelz'ln etrilfmda 5 gün sü. do~c·u lierlemekted.ir. Fin. Alman •keye girmekled1r Orel ve Kursk 
,·apurunun silâhlandmlacag1 bun. ren bll' meyda mnuharebesi ka. ordulari Ladoga gêilleri arasmda ,aki Alman kuvvetlerinin §arka 
lardan 185 inin 1ngfü-ereye 135 i- zanm1~1ardir $imdi Ruslar, 200 A]. birle~cekler ve Leningradm ~rk àoi;ru ilerlemesi halinde Ruslarm 
n:n de Kmldenize i§liyeceg; sam!. man timkile 500 kamyonetin tüten ile muvasalasi tamamen kesüe. merkez ve cenup ordular1 arasm. 
maktadlr. enkaz1 ve 35-000 Alman cesedinin cektir. Fin • Alma nordulan elele daki irtibat ve temasi kesilebilir-

Berlin 15 (A.A.) - Amerika me bulundugu bepeleri ellerinde bu. vererek Vologda umumî istikame. 4 - Kmmda Ruslann vaziyeti 
În§a uu ·. -nPc!is! tarafmdan bitaraf. tunduruyorlar. tinde i!erliyebilirler. Maksat; Ar- feand1r. Almanlar bu yanmadayi 

' k • · tadilâhnm kabul edil. Kuibi§efde bu meydan muhare. kani'el demirvol11nu kesmek ve · 1·1· t · 1 K _, 1s 1 a e m1~ er ve erç bo,!!"azma 

Man§tan Karadenize 
otomobil yolu 

edilecek 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman rad

Yosu, Man§ demzini Karadenize 
~~~layan mr otomobil yolu in~as1 
<Çln büyük bir projcn n tstbik cdil 
r~ek üzere ~l;iugunu haber ver. 
n-i.:itir. 

2500 kilomctredcn uzun olacak 
~lan bu büyük yol, BrükS!>l, Kolon 
Ya, Lintz'ten ~r<k istonbula va 
ttcakttr. Bu btiyiik A~-rupa yolun. 
dan ayr1lacak koEar, Sofya'ya ve 
llükre~e ugr1yacaktir. 

mesi, l:krlin siyasi mahfinerinde besine harbin en mânâh zaferi o- Volga gerisinde hazirlanmakta o- "arip bu isimdeki iehri almakla 
aksülâmeller yapmaktadir- Ezcüm larak balulmaktadir. Çünkü bu za. lan Rus müdafaasm1 <rimalden kav 

r R 1 N 1 h 
· " adamn istilâs1m tamamlam1~lar. 

le ~u cihet belir\iliyor ki, mebuslar er us ann, apo yonun ezune. nyarak zaafa dilsürmektir. Lenin. 
t
. · · t ed • J tl • - • d1r. Fakat Svastopol mukavemet 

meclis1 435 âzadan mürekep oldu. im m aç en na ve §&r ar yani grad Ladoga trCilü garbl.Ildan da ta. 

g
--una gore, 

212 
r~y. mebuslarm ya. bütün Almanlann §ikâyet ettigi mamile sarilmk üzeredir. Bu ~h- etmek\edir. Bundan soma, Ros. 

kar ~is "e ya"- ·ç· d guze·· 1 tof • Novrosisk arasmdaki Kaf. 
nsi bile deg"ildir. Bir ""k mebusla. ' ~ • 5~ur 1 m e en rin yû.yecek Ve cephneden l!Ilah-'v bir ta-•a harp ettikle'"ni· go"ster kasya sahillerinin müdafaasi ehem. 
rm rere i~tirak etmemlœri sebebi. '"" .. • rum kalarak dil§mesi ihtimali kuv. 
nin ne oldugu Berlin'de ta}"În edi. mektedir. vetlidir. miyet kazanmi§hr. Zira Almanla. 
lememekle beraber Wandel Wilkie Londra, 15 (A.A.) - Moskova 2 - Merkez cephesinde Ahnan nn Azak denizinden ve Kerç bo-

rodyosu, Tula kesimi-... le, Sovyet d b k tl l tak i'ye • d b · nin yaptig"
1 

glbi, rey adedinin Ame " or usu az1 uvvc er e v gazin an u sah11Jere ç1karma te. 
müdafaa hatlarmm kilometrelerce d'lm (K 1· · " 1 ' rikan miilebi iradesinin bir tezahü. e 1 i§ ve a mm • • o.o.~o- §Cbbilslerinde bulunmas1 artik 
içine g..ren iloi Alman tümeninln, 1 k M · sk M J la eç rü gibi giistremenin gülünç oldu- ams OJa • 8 oyarus v • kuvvetli bir ihtimaldt'r, Bu 1't1'bar. 
lank kar~1 lroyma pike bombardi. Tu! ) h tt b" "k bi taarruza 

g• u ve Ameri·kal1'ar1n maruz bulun a a ma uyu r 1 man tayyareleri olan Stomovik- b 1 • •-1 ldi"ma gore a Rus filosuna artik ils vazifesi 

Bir f1mcmm yedi~l 11aneyi 
gêirdünüz mü? Halka ekmek ya. 
p1lsm diye kw.dilerine verlmi§ 
olan unlan, fazla fialta Beyog. 
lundaki pastac1lara satnu§ olan 
fmncmm biri, bu i§te kendisini 
mazur giistermek için §Oyle de. 
mi§: 

- Ïyi amm3 biz bu unlar1 ek
mek imalàtmrlan tasarruf ede. 
rek arltird1k ve satttk' 

Ôzrü kab'\hatinden büyük di.. 
ye buna derler i§tc! Senin fm. 
n:r.m iinündc aman ekmek diye 
halk bit·birlei~ni ezerken, sen, 
ekmek yaptln•ak için kend:ne 
bol bol verilen unlar1 bir kô~
ye saki~, sonra da onlan tut, 
yüksek fiatla pas!ac1lara, tatli. 
c1lara okut ve ~imdi s1k!lmadan, 
hayâ etmeden tasarmftan, ikti 
sattan dem vür) 

Înhisarlar Anka 
raya ta~1nacak 
Ankarada Gümrük ve inhisarlar 

V<ekâleti yanmda yap1lmakta olan 
Inhisarlar Umum Müdürlügü bi.. 
nas1 bu ay nlhayetinde bilirilecek. 

tir. Bu itibar!a !stanbulda bulunan 
inhlsarlar Umum Müdürlügünün 

lnümüzedki sylsr içindc Ankaraya 

ta§inmas1 mukarrcrdir. 

Istanbul Îkinci Ier a 
Ek 

• duklan mütemadl taz,·ike ragm· en, a§ aml§•tr. "-" 9§1 & 

k 1 
, lerle topçunun ve piyadenin muka Alm 1 'k' h ft · · de Mo• goremiyen si·vastopolun mu··dafa 

me meSe eSI en•elcc takih ettigi yoldan aynL anar §U l l a a içm ~ • , t ed"•' . 
1 

belesi neticesirule geri çekilmege kovayi almak ümidine kap1lm1§- asmda irevkülcey§i bir chemmiyet Dairesinden : 
1ndan k1rm1z1 etiketli çuvallar da ~ cl'"'. Almanlann yaptiklan müte. ' • 939-1086 

Geçen Umumi Harpteki vur. 
gunlann tatlan damaklarmda 
kalanlarm, ~i'fldi baz1 fmnctla • 
rm bu halleri kar§ISmda kim bi. 
lir kulaklan n~SII tath tath! 
çmlam~hr. Onlar o zaman ek
mek yerine rnillete süpürge to
humu, Kâhtanc :oprag1 \-ermi~ 
lerdi, bunlar da §:mdi ha!km 
ekmeklik ununu yüksek fiatla 
pastac1lara, latl1C1lara oal.rak 
ortaya zoraki bir ekmek buhra.. 
ru ç1kanyor, bêiylelikle halkl.Il 
ekmek denilen g1dasm1 çahyor. 
Jar. 

Biiylelerine ne ceza verilse 
azd1r dogrusu! 

Bana kalm;a bu un dalavere. 
cilerini elbiselerile un çuvalla. 
rma dald1rp ç;karmah, sonra da 
o k1yafetle yollarda her kcse 
te,.-hir etmeli 1 

Kendine güvencn 
Konservatuvarda 

imtihan olacak 
Belediye, musiki san'atkârlann. 

~an kendilerme güvenenleri kon.. 
ervaluvarda im'.!han etmegi, bun. 

!ara 1·onsernist ehliyetnamesi ver
roegi kararla~tirm1~tir. Esnaf ce. 
miyetlerinde evvelce imtihan ve. 
renier \'eya o vakilki imtihanlara 
girmiyenler konsen·atuvar icra 
heyeti huzurunda imtihan verebi. 
lPceklerdir. Bu karardan sonra ilk 
olarak muganniye Safiye belediye. 
ye müracaat etmi§, konservatuvar 
da imtihan edlimef:i istemi~tir, Bu 
istek bu hafta yerine getirilecek. 
tir. i (~l&rafl 1 me! sul:llbl 1 ma:e I> cm 15; soy enmekbedir. mecbur oldugunu ha ber vermekte. lardir. Taarruzun i'.&. safhas1, Tula kalmam1•hr .. Orada bulunan faz... 

fit1nlara yerilen unlardan oldug·u §ehrinin dil§meslle ba~lami:; bulu. la kuvvetlcrin Kerç bo"az1 >ark 

B 1 
• d addit mukabil atarruzlara ra~en, B h - t hl' ed Rus-

5 
• 

anJ.a<1h1'.loitr. Tutulan zab1tlar u··. U gar1stan an nuyor. u §C ri a iye en sahillerine n"kl1' daha dog"rudur. 11•• v •· Sovyet kuvvetleri, bi"""'k kasaba. 1 Ok l - b k'lebilir " GJ!atada Karakoy Palas ka~ismda •• 
Zet1ne dün sabah ka,·makamhlkar ·r ar a ne lrl oyuna çc ' • Ï R , J ldn geri almi§lardir. SO\'YCt piya. ler. Ancak Almanlnr bu cepbeyi 5 - ngiltere hükûmeti, ~ark standard P. Den.s Telefon ve Radyo 
~;•§ mikyasta tahkikata ve istic. e~iti en desi, Alman saflarm1, tü.fek el bom koparmak için Oka nehri §ima. cephesinde mü~t>erek bir Ïngiliz • muessesesinde !ken halen !kamet;. 

.. BUGÜN 

~·~a ba~la!lU~lrd;r. Ftrmc1lardan bas1 ve süngü hilcumile tarad11':1 i- Unden ve Maloyaruslaveç istika. Sov-yet kumandanhg1 ihdas1 için gaht meçhul kalan Sun'! HulOsi'ye 
.'"'Si ciün Bcyoglu kaymakamh. g a r ip s 1 ç;n, Almanlar agtr zayiat \'ermio- metinde hücum ctmcleri çok muh- Sovyet hükûmclinc teklifte bulun. istanhul Umum Sieorta Slrk•t'11ln 
g llda garip bir iddia<la bulunmu'i- e $ e r lerdir. temeldir. Taarruz inki§af ederse duguna ve bu maksa!la Sarrara ·a lzimm~tinizde mat1übu bulunan io

4 
lira JOAN CRAWFORD 

Ve 
FRADERÎK MARCH 

tara!lndan mükemmel blr 
surette ibda edilen 

lu b' k • h t .. d d" •. }_ 99 ku_ru~un ter.1!n! isUfu1 l~'n 26/8/9H 
r. Bu iddia üzerine yen; tahk1ka. (Ba~makaleden dernm) Moskova garbinùe bulunan Rus ir as en eyc gon rr igine ait _ la b M • 1 1 - . . . t:u-1!1..:.nde g1yab.n1zda e~yan1z; haciz. e-

, • , r ogru o a 1 1r. man - ov. dilrni> olup ikamotgâh!n1wi rr.eçhul a<,ianm1•hr. Bulgar hükûmetinin d1·1·~u"n•eler1' 1 ~. mu"dalaa cephesmin sol cenah1 illlbe d 1 b 1 Al S 
Vi!à~tm bild1rdigne gore; ek. ni de temsil ediyor mu? Eger, boy. çiikmü§ ve gerilemi§ olacak, bu yet harbinin devam1 ve Kafkasya. olm.s·ndan dolayt icra Hàkimliginin 

Il: k kaçakç1!tgma mânl olmak için le ise Tilrkiyenin dürüst siyasc • p • vaziyet ka1·§1Smd;\ Kalinin - Mo. nm müdafaasi tçin buna lüzum 16/10/9il tarihll kararile mezkOr 103 KORKUSUZ 
KA D 1 N 

C!ddî \'e esasl1 tedbirler ahnmakla tinden Bu1garÙitau1n da §Üphelen~ 1 ya n g 0 j.C.Sk h3tt1nda bulunan cephe k1sm1 vardir. davctiyesi.n.in (20) gün n1Uddetle ilâncn 
beraber Beyoglu ve Be~ikta§ semL mege aslâ haklu yoklur. Çünkü àa Moskovaya àoj!ru çekilmeye Gôrülüyor ki Almanlarm ba§lt- tel>UJl;r.• karar , • .,11m1 olduiund•n 
~erindeki fmnlara yeniden günde Türkiye hiiyle bir ~ùpheye vesile • mecbur kalacakltr. ca harekât hcdefleri §:malder. ce. hacze ka:i;t b;r diy•ce.,.,!z oldui?u tak-

~o çuval un vcrilme>i kararla.<tml. olacak hiç bir siyasi \'C askcrî ha. Oün Ankarada yapl• Henüz resmî ~ckilde teyit ediL. nuba do'"'u (Voiogda , Moskova, dirde ·~bu llâmn tarihi tebli~indcn it1-n-, ' b 1 t 
8 

mi yen Tulanm l§galile Ruslar, en b' baren •!rmi gün zar!mda b'1drmenlz 
•§hr. Yiu>1lan tetkiklere gôre bu rck<-tte n urunam1§ u. 1tlgar hii.. lan keci'dede kaza• .. , _ 'lâh J b 'k 1 b 1 Rostof, Narosls) hr. Ccphe ger1s:n. aJ<.si takd:rde .cramn de·.-am edece"' 

Harilrulàde !llml takdlm 
edilmektedir. Ayr1ca 

Malbuat U. M. Memleket jurnall 
Bugün saat 11 de leru.!Ulli matine 

n_nintakals.rdaki .~üfus kesafe•.i da. I kûmeli, Türkiyenin bütün askerî Y mu1llm s1. .,a r1 a an u unan •• 
l b

- - k · - k \.-\ · de de Murmanù. Leningrad ve Si. mezku" (103) daveUyesl makam1na 
ha ÇOktur h,aztrhklnruun tamamilo tedafUI··• nan 0 U ma fa a Î tr sanayt mer ezlnt ayuc mti-o ' l y . Id lerdir. Bundan ba§ka Moskovadan vastopol Jiroanland1r. Ônümüzdeki ka • .,, olmak üzere ilânen tcbli~ olunur. 

. ann tcvziinc ba§lanacagi biL mah1yetle o ugunu hcrke.,lcn iyi Milli Plyangonun 8 inci terl!p l inci D h - b' d D h hafta içinde bu hedoefler etrafmda (8071) 
Ctirilen nüfus tesbiti cedvelleri an- bilir. Türkiye, ingiltcrcnin müt • çeY.ill•i dün Ankarada saat 17 de scr- on ~ ri gar '" e oneçe av-Cak Ç gj ev:nde vapthr.o. \'C rt:CJi•; kal•·b"llk zasma inen birtcik demiryolu da yeni muharebcler rnki§af edebi. 

ar~arnba gtinü evlere dal'!tlt- tefikidir amma, Türk topraklann. ' ~ • •• - ~ !' l b - blr h'll' !:illesi tak!p eln:iitir. keslm~ demektir. Ruslar bundan ir. 
n ilecektir. Bu cedvellerin doldu. da tek ingiliz askcri yoklur. Türki. B·.: ~ckili.•le kazar.•n numara:an •i•· sonra Moskova • Riajan'dan geçen 6 - Amerika A'.las denizinde ,. .. ,....-- Hüoum dcvam edlyor. Slnema merakltlanmn 

tulrnas1 en çok blr haita içinde ta. ye, Alman • Sovycl harbindc hi • gtya yoz1yoruz: • ve Don nehri ~arkmdan inen de:. Y'!11i bir vaziyet lhdas etmi~tir. B'- . _ ____ a_kl;;,11;;,111_;1....;:d.:;u;.;rm;.;a::d::•:::;n:..;b::;1r:..,::s,:el:...,:1:::ib:_:i..:•:::k:_:•;_l::_yo~r;;,. __ _J 

r_narnlanacaktir. Cedll'E'llere her ev. tarafl1l'nn1 t'la·n ctmi• ve bu b1·1a • 20.000 lira kozanan numara: 393849 - 1 k li b'i kl d' .,-. , tnlI'YO unu u ana 1 ecc <r 1r tara!Lk kanununda ,-ap·.lan 1"K1· •a. 
cie k · • 10.000 lira kaianan numaralar: .; ~ aç ki~min bulunacai): yaz1la. rafhga !am bir riaycl vc sadakat 198117 • 2510 -15 Acaba Alm.antar on be§ gün zar. dilâta gore, .'\.merikan ticaret ge. _ 
ca!J:, "a>lan ve c'nsiyetler1· de 1·1a·- go"slcrn11·s_t'ir. • 000 1 f·nda "oskovaya gireb1'Jecekler ·1 , • . o. ira lta'3na0 num>ralar: 110093 • "' m1 eri silâhlanacak ve Amerikan 
t-e ed;Jecektir. tleride herhangi bir Almanyaom, Türkiycnin àüriisl 21678~. :56922, ~21975 m1? Ruslarm MoskO\'J. garbinde vapurlart !ngiltcre ve müttcfik li. 
'."'1addcnin sati~nda baz1 kararlar politikasma lam bir emniylcle i . Son be~ raltkam1 12565, 18206, 33741, bugüne kadar g'isl-crdikleri ciddî 1 k d d <lm k . 55130, 63228, 66871, 72430, 76267, 81580, n1ukavemete baktltrsa ve fena man arma ·a ar gi ebi!eceklerdir . 

. a üap edince bu :..Cyanname- nand1g1 ~tt sirada, Alman siyase -ltr .. k - 915~9 He bl:en 4 er bilct 2.000 lira ka ha\•a sartlart dü~ünülürse Alman. Bu vaziyet, Atlast da Almanyaya 

t 
e gore mmta alarm ihtlyaçlan tine bagh olan Bulgaristan namL. za11m1ilardir. • • ' It 1 k esb't ed"l kt' s larm bu kadar az zamanda 100 ki.. ve a yaya ar~1 garp cephcs'n!n 

1 1 ece ir na, Sobrauyada bu çe§it §Üpheler 011 bei i-akkl1n, 17056, 19570, 25691 1 n ,, 
1 

f 28076, _27-1
32

, 
30491

, ~6581 , 44619, 50678', lomctre derinlig! olan ve 8 hattan 2ç1 mas1 demektir Amerika deniz 

1 
. '&Er ara tan. Toprak Mahsul. izhar edilmesi, ancak tcessüfle 99 kk R ·· d f h b- · t • ~r Of 537 ile biteu 4 er bilet l.OOO ner !ira mürc - ep us mu a aasnu yar- ar 101 am manasile kabul ('!mi• 
1 isi de .in tc\'Zialmcia ven'. kar•1lanacak bi'r harekettir. Tiir • k ' ' ' b • , azanmt~lardir. malan vc ?it03KOvaya girmeleri ve mücadeleye bailamt§hr. 

az1 tedbirler almay1 Jüzumlu gor. kiyeden ne Bulgarisfonm, ne di - Son dort raki<am1 1109, 9559 ile bi- pek t~ mümkiln degildir. Ruslar Amerikamn bu kar3rile harp 
!!• -~ ve dün sa bah tan itibarcn !1. "er bir devlctin •u"phe etmeg·o as. ten 40 ar bilet 500 zer lira t;azanm~lar- - hedeki ordula t k -tin J 

5 
• d1r·_ ou cep rmi a viye yeni bir safhaya gi·r- •' 1r. "u-phe. 

. c1 ann mümcssillerine un tev.. Y k .. - ~ z1atin1 kesmi§tir. Bunun üzerine la hakk1 yoktur. Çünkü Türk si - Son uç rakkair.1 260 ;1e Llten 400 b1let dm!~lerdir. a_ptt Jan mukabil siz vaz1yet ing!lbere \'c Rusvanm 
he yascti d ürüstlügün ve samlmiye . !OO er llra kazanmJ.ljlaro1r. taarruzlar ,takv1yel ald1klanm ve lehinedir. Atlas denizinde Alm. "Il 

0 
r fmnc1 ihltyaç listesini bizzat tin timsalidir. so uç rald< ev yatm sars1 mad • -- - • ftse gietirip ibraz ettikten sonra n . a1ni 578 ile bltcn 400 b:let !?\an ' - . 1gm1 gos.. j ya ve italya üstün ku tl k 

u 2 - Janeff bu beyanatile âdeta 50 ~er hra kazanmtjlardir. termekted1r. D1j!er taraftan Al. vve er ar. 
n almaj!a mecbur tutulmu~tur. Türkiyeoin dahili i<Ierine do ka • Son iki rakkamr (27) !le biten 4.000 bi- manlarm da geri lilcrini tan;im ve ~1smda kalm1§lardir. Bundan son. 
1'evziat yeni bir karar verilinci- .. .. . let 10 ar lira kazanm1i-lardir. 

1 

lkmal mecburiyetleri dolayisile ra, Atlasta aç1lan mü~terek garp 
>e kadar bu §Ck'lde yap1lacakhr. rki1.~an sodz l~: .•klo~kle1lmskk.tir. dKabinede. ~~t ~k!';m:rri 5kve 3 ile b!ten 80.000 Mosko,•a onünde durduklari a.i. cephesinin Avrupa topraklarma 
F"rmc 1 . k t' d 1 son eg1~1 l ta. ID a resmen .. ' r ra ' ram;ye katannu~lar k b t .,. 1 ar §Ir e me e yarin ak§a· .

1 
. . ... 

1 
d:l". • 1 kârdir. Anca u_ .evakkuf devre. odgru dalga da\ga geni§lemesi de 

nia kada .
1 

k p 1 er1 suru en sebeplere inanma • \ k ht· d h'l' r un ven ece ve azarte. k A k . • . . . Bu çekiliite. 20.000 lira kazanan si Rus art~ ro 1~Ine yaramt§, e - 1 1mal a 1 1ndeidr • 
Si g·· .. 1 k ma • n aradan, har1C1 s1yasehmn ~· 1849 No. lu bile\ Ada11ada io.ooo lira .•asl1 tahk1mat ve mcv•1'ler vu··cu. 

unu yap1 ac« bir toplantty1 d • . d'.. . ' lttUt.iakip s•rkete de en suretle un egi§me 1g1. h.a~kmda bir ~ ' ~ •anan üile1ler Ankarada, 5.ooo lira de getirmi~lerdir. Bunlari 15 gün O rdunun fikri \·eriJec<-"i tesbit edilecekt1·r. \ rasyon ue§riru istemek iki devlet .. :onan bllcl!cr htanbul, Ilur.a , .• zarfmda silip süpürmek b' •b' ; 
6 .t\danada sat:lrn1~hr. . . , - .. ' 

11 
Ir· ge • 

. aras1bdaki dos ta ne münascbetle . 
2 000 

lira kazanan n 1 nsmdc 5 l.attan murckkep tank (Bat i.:ati 2 net .ayfadl 
Japon mUf&h&..aSI rin nczakcline J·ara~m1yan müda. lstanbul 3 ;:iarça ~~~=a~: 8 :•'.~ rnàn'alann; bertaraf ederek mo. lulâne bir harekcltir. Lcniugradm 

n ha! h' t• d · J ' urs ' • -- 1·· b- l"kl e h k t d ·1 c ma 1~·e in e ~oz erdir. Bul .. 1.tlanada, 2 p3rçasl Konya vl L~mirde, •or u ir I er · are 'E'= Ve manev. ürt n11 yona yak1n nüfusile, l\los. 
garistandaki kabine degi~iklikleri ·er parça<~ M•latya, Turgullu, Pa- rn imktint vermek kolay bir !~ de. kovamn da bundan daha dûn ol . 
oldugu zan1au Tiirkiyc Büyük l\lil- .::. .. ~Ler, ~tardln, Ta~us, Sivas, Bafra, gildir. n11ya11 nüfusu ve etraftaki askeri 

CB•• tara!i 1 inc1 sayfadli) 
. Bu kadar uzak bir vcrden ne i

~ll geldigi!?li tahm:n ~diyorsun1z. 
ni cs:ekdû.i!m V~ington elçisi No
ii ui·a ya tam yard1mda bulunmak 
t-i~e_re geld!m. Vazifem:n güçlükle. 
k. 1 tamamile idrak ediyorum. Fa. 
ii~t- maniay1 yar1p he<lde \·armak 

0 1dindeyun. 

let '.\leclisindc hiç bir mcb'usun E ki1ehir, Buldan, Iskenderun, Antak- :' - Ce10up c:epbcsi1 ~e ~·· ,,.~ -• 1 k 1 k y., Mesud:ye, ç,hanboyll ve Zongul . • . , mQ •P· uv\•et crile su utu lahekkuk e • 

büylc konu§tuguuu Bulgar dostla. d. kto sa1,1m1itir. • Timoçenko Alman ore sunun ta. debilirsc ùu iki mühirn hàdiseniu 
rumz i~ittiler mi? 1.000 lira kozanan nurnaralar: i 2 -rruzlarim durd:imu~ ve cenahlar1 memlekette u~·andirarag1 akislc • 

Sobranyada, Türkiyc li:ilùunda , r~a istanhul, 6 parço. Ankara, 3 par- Voroneç • Rosto!'ta bulunan bir rin kuv.-eti ve §iddeti haklonda 
5üphe \'e itimats01lik izhar edcu 17-mlr, 2 parça Sam · .n, b>cr ~arça cephc tu'.rr:aga muvaffak olmu'i- ~imdiden kot'I hlikümlcr verme . 
b -· 1 k h .. ,_. . k ··1· 1 rr bz?n· Aydm. Tor'"'· Kayseri, vc tur. Mare~al T•moçcnko Doncre mek daha dog"m olur. 

TAKSD M Sinemasi 
. n:n v~sî sa1o~nu. alk1,; tu!anmdan bravo seslerinden çLDlJyor. 

~DE~tlnHA.."'fE _ MÜDl Rt.' • eserinden fevkalâde surette adepte edilen 
\"C a:;';;;:m, se\·ginin kud:;.yet ve ul\·~7etini ib.real ederek yaln.tz asalet ve 
~ere! pe~ind~ ~~rak evL'.1dl11rina saadet arayan eski zlhnlyettekl ebe 

\"t')'rtin act hatalartnl inceden inceye tahlil cd.en: • 

KA DIN KALB i 
( Türkçe sozlü - Arapça 

Hissl, içtlma~ ahl!kl ve ajk! p.hoaerler ,aheoeri h!ç blr filme 
nu!p olm1yan bilyilk m~vaUakl,yeUe devam edlyor. 

Yeni evle.necekler, aile yuvas1 kurmak isüyen bayan ,~e baylar. Htirriyet 
ve saadelin sahlmad1gin1, alâyi1 ve zenginlite kap1larak. AsaleUne 

g(lvenerek evlcnilemlyccel!nï bu filmde gôrilnilz. 

Yer Bulmak lçin Lûtfen Tam Seans 
Saatlerinde T C§rif Olunmas1 

•
•••••BilliilllfÜn seanslar: 1 - ~-30 - 4,30 - 8,30 ve 9.;daiÎl••••..I 

Bugün saat 1 de tenzllAUt matine. • 

Bugün ai!larcastna gUJ:nek ... GUzel musik! dlnlemek... Ruh ok
~ay1c1 prktlar dàolemek ... ve çoll: flibel b!r tilm styretmek istersenlz? 

S inemas1na 
Gidiniz 

LiZZl WALDMÜLLER. THEOÙ.,,.GE.' ••e PAUL KEMP 

tarafntdan fevkalltdc b!r tarula yarahlan 

MA DA M O.. UN A 
Ltiks, mükemmel ve modern operet film! gôrünilz, Hem 

geçirecek, eilcnecek "" candan gülecekslnlz. 
boJ valtit 

u 50Z crc ar§l iç "" a su amel 1 anocylide sal!l11111tir. d b ·h · ] · ' 
g0stcrilmemesi ve Bulgar harici • havza!lm a u ian 

1 
vaz;ycl' C- Bir nokta aç1kça giirüliiyor ki 

·· . ~ 1 H b" d~rmi< ve Don r.ehri grri»nde ,.3 K -' d h w 11• 1 
YO nazmnm ntudaltalo elmcm"'°l ~ ") U g a r e: r 1ye , .. , )• ' , : 1tuor U 8 a •OS <O\'anm düs • 
de dikJ-nti.mizdcn ka mami tir. A· • p1!an mudafaa ~nir .ldan w yen'. mcsi ihtimalini de dcrpi~ ctmektc '41!•••••••••••••••••••••••••••~ 

1 
.. 

1 1
. 

1 
. ç . ~ .. I n 8Z1f1 t:hvor kl : ordulJr le~k•lt •ç:n Ruslara ,-akil vo bunu da sogukkanhhkla kar•• 

Àdliye ye ve r il en 
ihtikâr suçlulari 

B.ug!ln saat Jl de tenzllà\11 matine. Tel: 49369 

1}
1.lurakabc memurlari yap1lan ~ 

d
">etler üzerine dün Fatih semtin. 
e b' tar •r tarama yapm~lardir. Bu 

, t •ma nel1cesinde yüksek fiatla 
z~; , Yapttklar1 anla§1lan Dülgen 
sah;g'.ner ile Hatay kasaphanesi 
d:,.'b1 Îhsan ad!;yeye verilmi~er. 

Sl §Up lC 1 0 an §CY, bu g1b1 soz Cl' li t .~ 11111•··---------;a·····-------··111 
5 

.. ,_.le . 
1 

CB:u, tar:l!1 1 Inti .1>ayt?.tta\ Kazand;rm1is ir. lan1aktad1r, 
o, murs1 vc on arin ce,aps1z • '1 h k'kî -- · · kahna. d · anm1zm a • mudafileri idi.. Eger o yel1~mem1~ olsayài. Al. 

51 ir. B' B 1 b' 1·~-
Bl

'z Bulg • 
1 

d •. 1z, u gar ir t5mi kimin sa. man sa~ aenah1 ~1md1ye kadar beL 
ar1s an an hoc.umuza - · .. Mo • • • inde elde etml§ oldugumuzu kide Voro~1lofgrad • Rostof hatt1. 

gilmeyen bu beyanab tamir ede • cK iyi biliyoruz. Fakat ayni za • na varm1§ vc belki de Rostof sar. 
cek dostluk tezabür!eri bekliyo - -.-. nda ~unu da biliyoruz ki kud- ;;mdan gcçen iran - Kafkas de~ir. 
rus ve bunu beklemek hakkumz · !li olmak hakk1m1z1 harp mey. yolunu kcsmi~ oulunacakt1. Fakat 
du sa111yoruz. ' nlannda b1rakhklari.nuzm kan. tchlike zail olmam1~ltr. Zira Al. 

ABIDiN DA VER :c. na borçluyuz .. • man sag cenah1, Timoçenkonun 

Japonyanm yakmda kat'î ois -
rak anla§ilacnk olan durumu da 
biitün bu Rus ve Amcrikan hâdi. 
selerinin inki~ef terz1 üzerinde çok 
tcsirler yapabilccektir. Mubarebc 
hakikn!cn doniim noktalarmdan 
birinr daba gelmi~tir. 

Prof: ~ükrü BABAN 

o. Deniz Yollan lsletma u. M. llanlan 
i~letmemiz satwt 1ubeslnde 100 lira kaclro llcreUi b!r eczacWk mllnhal,. 

dir. 
Tallp olanlann 1era!ti anlamalc Gzere tekmil vesallderile birllll:te Umum 

hlildürlillfi.mUz ~ ~ 11Ubelln• aiira<el etmel9'i lüzwnu llAn olunur. 
.(1003Jl 



u r 
En zorlu maçlar Fener- Beykoz 
ve l.Spor -Süleymaniye arasinda 

Geçen hafta oynanan \ c biii r Yazan: - 1 

1 Adnan Akm 1 
nubtesna digcrleri normal netice. 
lerle biten kupa maçlarmm ikin
ci turundan sonra bugim de lik 
maçlarmm 7 nci haftas1 kari1la§
malarma her iki sahada b,nlrn 

l~te yine sebep,iz olarak büyük 
dev~ edilc~ktir. $eref stadm • l:>ir sinir buhram içindc oynana • 
da oynanacak olan iki ikinci kil -

cagm1 tahmin ettigimiz bu kal1I-
mc yâni Galata • Dogu, Kurtulu§- 1 d k t' k 1 . a§ma a çc· çe m vc ço :.:or o a-
Hal:ç maçlarmdan sonra bu sta · 1 kt N t' · · d"d tahm1·n . ca 1r. e 1cey1 §1Il1 • en 
dm_ en çctm kar§1la~nasm1 Vefa 

1 
etmek bu maç için güç olmakla 

ile ~<asimpa§alilar ) apa.c~ktir. Yek 1 beraber galibiyetin 1stanbulspor -
n~zard~ m~çm _Yefa lchme_ !ar.~h da olmasi icap etmcktedir. Bu ma. 
b:.r ~et1C"e ile nihayetleneceg1 go • çm akabinde yap!lacak G. Saray -
zuk~yorsa da Kas:n:pa§ahlar ev • Beyogluspor maçmm çiok farkh 
vclk1 haftanm rak1b1 G. Sara: kar olarak G. Saray lehine bitecegini 
§1."rn:la dern:~ .~,atma ve he~ap~i:.: i§arct ettikten sonra hnftarun en 
bi: oyunla buyux_ farkla ycmlml§- mühim kar1la§masm1 §Üphe yok 
le::-, buna mukabd Vcfahlar da k' ~ . 
l"k' b d b . b" .. 1 .. k 1 Beykozla Fenerlllcr yapacaklar. 
1 ·m a§m an en 1r tur u en • d F lil lik' b d be · en · · t 1 • k. t b 1 1r. ener er m :liln an n 1 erm; op amaga Y~. va 1 .. u a. aralarmdaki ufak anla§amamazhk 

mam1§1ar veya buna luzum germe. .. .. d 'dm 1 ih 1 t . . . . yuzun en i an arm1 ma e • 
m1§lerd1r. Bir de evvelk1 sem~lere mi§ler ve bir türlü hakikî randi _ 
goz atacak olursak gerek kupa vc man1 vercmemi§lerdi1'. Son yap1. 
~e.rekse hk kar§Jla~m~.lari~da bu lan kongrelerinde tâli bir itilâî 
1k1 t~1mm mutlaka su~~r~lcr ~a- havasrn1 etrafa n§eretmi5 olmala. 
r~thg1m da batirlaya~1~~nz. ~1te. rma ragmcn bu anla~ma zahirî ol
km.1 Kas.rni:a§ahlar butun rak1p · mu§ vc bakikatte yine Fencr ta , 
l<T~e ma~l~p olarak ?asla<l1kla • raftarlarmm §iddetle arzu cttikle. 
n b1r hk ~çmd~ Vefa ile k::.r,1la§- ri tam tak1mlarm1 sahacla gormek 
maya gelcliklen zaman ber ncden- · lm t B g""t . · 

b
. 

1 
k ... y .

1 
11as1p o ami§ rr. u o .. erm~ -

se 1rer as an es111r ve e~1 - · k' F l'l d · · 
u~ 11 f 1 kl . t k tir ·1 ener 1 er arasm a yme 1çm 
i:x:vaz 1 ara ena 1 ar gcçll' cre · · k ld b' l • .. .. . . . . içm ·1m1 ayan n· an a§amamaz. 
ter doktururler. I§te bu 1k1 tak1 • hk meselesi mevcuttur. 
mm y1ld1zmm ban§ik olmama - i b .. d d' ' - F b 
o;mdan mt? Yoksa t1lsunlanmn uy- ~te u yuz en ir Kl c~er a 
mamasmdan mi? bilmem. lfor se. çeliler sahaya her hafta mustakar 
ni! Vefa • Kas1mpa§a kar§Jla§ma • j bir, tak1m y~rine b.a§ka ?a§~a. §a
l<m çok çetin ve çok sürprizli ne • h1siarla terliplenm1§ b1r tim~e 
ticc!erle kapamr ve Vefahlan bir çikmakta vc bu surctle de Sari.Lli. 
hayli yocar gider<li. Bakahm bu civerdlilcre hâs oyun sistemlerini 

bir türlü gosterememektedir. Bu -se11e bu maç nasll bir seyir takip 
eclecck? Bize kal1rsa normal ~art. 
lar altmda Vefamn rakibini ycn
me<i l:'.mm gelir. Fakat bu maç 
da -yukanda Î§arct ettigimiz gi. 
bi normal mütalea k1ymeti Ha. 

gün Fenerin na.sil bir takunla ç1 • 
kacag1m kestirememckle beraber 
kar§ilanndaki rakibin çok çetin 
oldugunu i§aretle iktiîa cdiyoruz. 

San • Lficiverdliler hâf1zalanm 
iyi yoklarlarsa bugünkii rakipleri
nin bir kaç yll once onlara bir §am 
piyonaya mal ol<luklarm1 derhal 
bufobilirlcr. Ve 40nun için de Bey. 
koz kar§1s111da nas1l harcket lâ • 
~1m geldigim tahmin edebilirler. 
Vâk1a üzerinde durdugumuz &y
koz tak1m1 bu sene liklerde par • 
lak bir netice alamamI§ vc daha 
geçen hafta ikinci kümc<len De • 
mir~porla iki saat çarpi§masma 
ragmen ancak berabcre kalmi§h. 
Fakat unutmamahdir ki Beykoz 
lakm11nm hasleti hep kuvvetli ra
k ipler kai·§1smda kuvvetli ve §Oh. 
retli bir -0n bir kaq1smda sonsuz 
muvaffakiytetir. f§te on be§ gün 
evvel de ayni Beykozlular kuv • 
vetli ve §obretli Be§ikta§ kar§ISm
da ancak §anss1zhkla ve rakiple • 
rim ci<ldî korkulara ugrathktan 
oonra 1-0 maglûp oklular. Bu da 
gosteriyor ki Beykozlular kuvvet
li ve sôhrctli tnk1mlar kar§ismda 
daha fazla muvaffakiyet gosteren 
bir ekiptir. Fenerliler bugj.in bu 
rakibi de kolayca atlatabilirlerse 
büyük bir muvaffak'yet ve ka • 
zan1s temm etmi~ olacakllr. 

r== "" 
Bug1nkü maçlar

1 

Fener Sfadmda: 

istiklâl • Demiu.por Sant 9 
t. Spor.Süleyman!ye: Saat 11 
G. Saray • B. Spor: Saat 13 

' Fenerbahçe-BeykoL: Sant 15 

~crcf Stndmda: 
1 G. Saray • Dogu: Saat 
Kurtulu~ • Haliç: Saat 
Vda - Kas1mpa~a: Saat 13 
Be§ikta§ • Taksim: Saat 15 

'-~=-_=..;;;;=~==.) 

9 
11 

de etmemektcdir. Yine ayni saha- B k A 
da günün son k<ir§Jla§masm1 kuv. ug u"n u" t 
vetli Be~kta~ ekibi ile Taksim • 
Gcnçlik yapacakt1r. Bu maçm çok' __ • 
farkh olarak Beijikta§ lehine bit • 
m si tabiidir. Havan1n yagmurlu olmas1 neticelerde 

f?eref stadmda bu maçl_~r .. oy~a- büyük sürprizler dog" urabilir 
mrken Kar§iyakada da gunun 1lk . 
maçm1 ikinci küme<len istiklâl i. Ankarada yap1lmakta olan son. fil, Yet~, Ôzdcmir, Gonca gire • 
le Demirspor yapacakbr. Bu maç. bahar at yari§larma ?ugün .de Hi. cekt_~r. .. .. 
tan oonra s1ra istanbulspor ile Sü- podromda devam ed1lecekhr. Bu- Dorduncu Ko§u: 
lcymaniy~ye gelecektir. Bu oyun 1 günkü ya:i§larii: p.rogram1 §U su • Dort ve daha yukan yaFtaki saf . 
da tipki Veîa • Kasrmpa§a kar§I· retlc terhplenm1§hr. kan Arap at ve k1sraklanna mah-
la§masma mil§abihtir. Vâkia bu • ~irinci Ko§u: sus olup 2200 metre üzerinde ya • 
günkü istanbulsporlular Silley • Üç ya§mdaki safkan Arap tay • p1lacaktir. Bu ko§~ya Bora, Mih-
maniyeden gerek ferd ve gerekse lara mahsustur. 1600 metre üze -1 rülcan, Ceylântek, Ôrne~, Yel, A§. 
tim itibarile kuvvetli iseler de bu rinde yap!Iacak bu ko§uya yalmz km, Payaza, Y1ldmm, Ünal gire-
maçlar eski bir mâzi dolayisile bir. Sülün girecektir. cektir. 
denbire parlar iki talwmn o • ikinci Ko§u: Be§inci Ko§u: 
yunculan bir sinir buhraru içinde Yerli saf kan fngiliz taylarma Saf kan Arap at ve k.Jsraklan • 
§ahlamr ve bir türlü normal sis. mahsus olup 1200 metre üzerin - na mahsus Qlup 2000 metre üzerin
temlerini tutturamadan bir buçuk den yap1lacaktir. de yap1lacak olan bu ko§Uya da 
saat çimen sahada rne§in topun Bu ko§uya Baron, Davalaciro, Ônal, Merzuk, ~mir, Tuna gire. I 
pe§inden gayesiz ve maksats1z ko. ~e~k1z, Saron girecektir. cektir. 
§UP dururlar. Ve bu suretle ne sa- Uçüncü Ko§u: Bu haftaki ko§ularda çilte ba -
n • siyahhlar ve ne de siyah • be- Sa! kan ingiliz at ve kisraklan- bis üçüncü ve dordüncü ko§ular 
yaûialr neticeyi kendi lehlerine na mabsus olup 2000 metre üze • arasmdadrr. Havanm yag1§h olu • 
çcv1remeden o camm maç da gür- rinde yapilacaktir. Bu kO§uya da §U bir sürpriz dogmasma yar -
leyip gider. Dandi, Romans, Komisarj, Karan- d1m edebilir. 

- Ye§il Filli 
Ko§kün T1ls1m1 

coyn. fütiyac1m1z var... Te§ekkür 
ederim Nermin hamm ... ' 

Ve hemen telefonu kapad1. Mü
kâlemeyi niçin 11sa kestigini pek 
âlâ anhyordum. Hiç bir nakil va-
51tas1 olm1yan bu uza~ yerde gün. 
cie dort saatlik izinlerimden isti. 
fade edemiyecektim. -~ Esrar Dolu 

No~1 

- I ___, 

Bu oguk \ c sisli ~bat ak~amm
tla Abd1 ~ndahn dcfne agllçlaril'C 
ortulü eski ko~künü uzaktan go. 
1 ü.icc tammakta güçlük çekme. 
c1~111. 

i k1 ah::ap kuiesile büyük barp. 
ten evvelki zevki ifade eden bu 
k&:kün manzaras1 insanda bir kor. 
Y.u hissi uyandmyordu. Yaln1z ce. 
11up tarafmdaki 'iulede darac1k pen 

c:~reler gorünûyordu. Ôbür kulede 
'pencereye bel')ziyen hiç bir §"CY 
voklu. Bu manzaraya siyah kirc

mitlerlc kaph b:r dam, pancurlan 
sim s1k1 kapah carac1k pencereler, 

bir de cephenin harap ha li ni tam .i. 
mile ortemiycn yabanî bir asma i.. 
lâvn cd'Crseniz Abdi Egridalm ko~ 

Roman1J 
l\f, F E R 1 D U N 

Yol çantam1 }1az1rlad1m, hasta. 
bak1c1 üniformamr giydim ve Hay. 
c:arµa~a istasyonundan lrene bin. 
à rr. Bosta11c1<l< trcnden indigim 

kür.e yakla~1rken bende hâs1l olan rnman biiyük b1r talih escn olarak 
t-c ~sùrü anlami::; olursunuz. ,5tasycnun ününrte bir taksi bul-

Bunlardan ba~ka ko~ke ail ha. dum. Hemen içine atlad1m ve ad. 
k1ms1z bir bahçe ile harap alurlar resi ~ofore sêiyledim. 
vard1. Bir çok y~rlcrinde ta§lan Saatin benüz be§ olmasma rag. 
dBkülmü§ yüksek bir duvar kO§- men ortahk kararm1sh. !Jzakta 

kün ctrafim sarnu§h. tek tük I§iklar giirünüyordu, fakat 
•Abdi Egridal> vak'asi bemm i. bir müddet sonra onlar da gorün. 

çin §Ubatrn bu karanlik ak§amile mez oldu. Etrai1 sis kaplam1§b. 

ba!llar. Yol uzad1kça Jœyfim kaç1yordu. 
Bir kaç gün Evvel bir baslarun Yeni vazifemi gittikçe ho~ gorme. 

yamnda vazifem benüz bitmi§ti ki mege ba§lam1§hm. 

doktor Celâl Ark bana lelcfin e. Bir arahk taksi ~seden aynhp 
dere'<: bu yeni i~i teklif etli. bozuk bir yola saph. Arabamn i-

- Vazifeniz t·g1r degildfr, dedi. çind€ sars1hp duruyordum. Fena 
Rasta kendini b:lmeden yatan ih. halde sinirknmi~tim. 
tiyar bir adamd1r. Nobeline bak1p - Biraz da.ha yava~ gidemez mi. 
muntazaman kaydedeceksiniz. E. 1 siniz? 

s~s~n ~a~m. ben ~e ~grayaeag1m. j . Diy2}ofO~e b:~ kaç ~ere sesl~n
S1zm g1b1 d1rayetli b1r bastnbak1. dim. Soyled1kler1mi i~ilmemezlige 

IKD A M 

ADLÏYE 
iiloridorlar1nda 

(Ba~taraf1 2 uci say.ada) 

!:mu içince ag;r..a içmeli yoksa so
nu i~tc bOyJe olur.• 

Sustu. Biraz k<mhca gozkri el
· at a fir donüyordu .. 0 s1rada ilc:r
ren dogru iki delikanh kalabahg1 

yararak adamm yanma sokuldu. 
Jar .. birisi omuzt·nu s1vzlad;. o. 

bürü eline yap1~t1, êipmeye ba§lnd1 
ve her ildsi birdc>n: 

Ba,, di,, nezle, grip, romatizma 
- Aman beyhabac1g1m, biz et. 

bk sen etme, gel fJU davadan vaz. 
geç .. bak elini opuyoruz, tovbe 
istigfar getiriyoruz! > diyerek yal
varnuya, af dilemeye daha dogru. 
su s11·na11m1ya l;a~ladJlar .. 

Nevralji, K1r1klik ve Bütün Agrilarin1z1 Derhal Keser 
lcaburda günde 3 kQ§e alinabilir. Her yerde Pullu kutulan urarla isteyiniz. 

ibtiyar, bu pohpohlanmadan key 
fe gelmi~ olacak ki her ikisinin de 
kusurlanm bag1§lad1 ve ~u ga. 
zeli okum1ya ba~1ao1: 

istanbul Levaz1m Amirligi Haricî Askeri K1taat1 ilânlar1 

•- Snk1ya câmmda nedir bu 

A~a(:1da yazù1 mcv<dm kapah zartla eksiltmeleri hiza.:1 ·mda yazlh gün, saat vc mahallerdeki a!'ker1 satmamla· 
xomi.<~ onl;irmda y.Lp .. 1aca1>t1r 'l'aliplerin knuni vesikalar:J? teklif mektuplann1 ibale saatlerinden tn· sant eHd 
ait old11gu komisyona vermeleri. 

esrar? 
Soyletir efsâne cfsâne beni, 
!}arab1 lâlinde ne kcyfiyet var? 
Kdd1 bir kntrcsi mcstâne beni ... 
Bir de yanrna sokuldum, agz1 

hâlâ rak1 kokmuyor mu? 

Sinsi Miktan 

Kuru odur. 
Sabun 
Odnn 
S1[:1r eti. 

kilo 
1,080,0001} 

20,000 
564,00(} 
200,000 ' 

Topkap1 Maltepesindeki Satin 
Alma Komisyonundan 

1 - ihale::i 10/11/941 pazartesi günü saat 9 da yap1lacak olan 3.900.000 
kilo oduna taliplerln vcrdigi fiat komisyonca. yüksek gorülmü~tür. MezkQr o
dunun ikinci defa pazarhkla ihalesi 21/11/941 cuma günü saat 9 a kadnr 
b1rak1lm1~r. 

2 - Îsteklilerin teminatlarlle mezk:ûr saattc istanbulda Topkap1 Malte. 
pesindekl 350 asker1 posta satmalma komisyonuna müracaatlari. (9935) 

Topkap1 Maltepesindeki Satin 
Arma Komisyonundan 

1 - Îhalesi 10/11/941 pazartesi günü saat 9 da yapilacak olan 3.900.000 
kilo oduna taliplerin vcrdigi fiat komisyonca yüksek gorülmü:,itür. Mezkûr odu 
nun ikinci defa pazarhkla ihalesi 21/11 /941 cuma gtinü suat 0 a b1rakllmL5t1r. 

2 - isteldikrin teminaUarile mezkûr saatte Îstanbulda Topkap1 Malte-
pesindeki 350 a~keri posta sabnalma komisyonuna müracaatlim. (0937) 

l 1 arb1ye Y edek ~ u b a y Okulundaki 
Sabnalma Komisyonundan: 

12/11/941 günü iha.lesi ilàn olunan 21 ton snde yngma talip çlkmad1gm. 
dan ayni nuktar sade yag1 tekrar pazarhkla m'inak;1saya konmu~tur. Ev
saf ve hususi ~artlari komisyonda gorüelbilir. As!dln derecesl âzami sekiz
d1r. Beher kilosunun muhammen bed~li 175 kuru$lur. ihalesi 19/ 2 ncite§rin/ 
941 çar~amba günU saat 15 de yap1lacakllr. Triliplcrin kat'l tcminatlarile 
Harb1yede Yedek Subay okuhmda komisyona müracaa!la11. (10007) 

* 
MiJteahh:t nam ve hesabina 24986 kilo s1g1r cti aç1k ekslltm~ wmlile 

münaki:saya konmu~tur. Evsat ve hu sus! §artlan komlsyonda gorülebilir. 
Bcher kilosunun muhamrnen bedeli 50 kuru§tur. Îhalesi 1/1. Kànun/941 pa
zartesi saat 10 da yap1lacaktir. Taliplerin teminatlnrile Harbiytde Yedek Su. 
bay Okulun<la SalJnalma komisyonuna müracaatlan. (10006) 

* 
Elll~cr bin Jiralik 14 parti ayaktan s1g1r vcya goslcr1lccck ycrlerde tes. 

lim cd;Jmek pitne ve pazarhkla ve ayn ayn olmak: üzcre s1g1r cti allnacak
tir. Bunlardan b1rkaç partiyc ve teminatlannl yatm11ak surelile hepsine 
blrdcn talip ç1kabilir. Beher kilosunun muhammen bcdeli 50 kuru~tur. Îha
lesi 20/11/941 per§embc günü saat 14 de yap1lacakhr. K.1t'i teminatlan hcr 
parti için 7500 liradrr. Evsa! ve hususl ~artlan kom!syon<la gorülcbilir. Ta
Uplerin Harbiyedc Yt:dek Subay okulunda askeri satmalma komisyor.una mü. 
racaatlan. (10003) 

* ~ag1da c!ins ve m1ktari yaz1h yedi kalem oak1r mutcak edcvah kapah 
zarf usulile münak:tBaya konmu§tur. Evsa! ve hususi ~arll:iri komisyonda go. 
rüle!Jilir. Îhalcsl 2/1 Kânun/941 sali günü saat 11 de yap1lacaklu. Muvak
kat tcminatl 5525 ilrad1r. 'laliplerin tekli! mektuplarile :hale saatinden bir 
saat evvel Harbiytde Ycdek Subay Okulunàa komhyona müraca~tlari. 

Miktan• 
2000 
soo 
300 
300 
400 

1 Cinsi 
Baki< bakraç 
Büyük süzgcç 
Kevgir 

(10015) 

10000 
200 

Saph tas 
Küçük kazan 
Karnvana 
Büyük kazan 

Sahibi: E. t Z Z E T, N~§riyat Direktiirü: Cevdet K arabilgin 
Easdd1g1 yer: .son Teli:raf,. Mntbaau 

geliyordu. $emsiyemle s1rtrna vur 
dum. Darbe istedigimden pek da
ha h1zh inmi§ olmah ki §Ofêir k1z. 
gm bir yüzle bana dondü. Fakat 
donmesi ba~l.JlUZa bir felâket gel. 
mesine sebep o!dµ. ôn tekerlek 
yQlun kenarmdaki hendege gir. 
mi§ti. Birden t~ksinin tavamm 
~ag1da gërdüm. Bir çabrh i§it
t!m, wnra ortahg1 bir sükût kap
iad1 ... 

Bu hâdisenin r.asil cereyan etti. 
gini hâlâ pck iy1 hahrlam1yorum ... 
Yalmz kendimi birdenbire yerde, 

parçalanmI§ çerçevelcrin ve cam
larm arasmda g5rdügümü biliyo. 
rum. Bereket versin ikimize de 
pek mühim bir ~yler olmad1. $'1-
fiirden neler i~ittigimi size anlat
m1ya hacet gormûyorum. Kendisi. 
ne elimden geldigi .kadar mukabe
ie .ettikten sonra çantamr elime a
larak ko§ke dogru yürümcge ba§
lad1m. 

Bira:t sonra, tfr kaç yüz metrc 
ileride ko~k gorünüyordu. Onu 
t€tkik için durdugum zaman içim. 
dC> sebebini anhyamad1g1m bir 
korku hissettim. 

Onümdeki dereyi a§mak için bir 
tahta koprücükten geçerken i~itti. 
gim b ir konu~ma ileride gcce gün-

düz zihnimi kurcahyacakh. 
Çanta elimde gittikçe agirla§I· 

yordu. B i r a z dinlerunek 
yordu. Biraz d'nlenmek için onu 
vere henüz b1ra~bm ki ak§a
mm sessizligi içinde .bana k adar 
gelen bir kadm sesi i§ittim: 

- Yapamam. yapamam-.. Kor. 
kuyorum! 

Gozl€rimlc draf1 arashrdJm. 
Koprücügün biraz ilerisinde yol 
c;am agaçlarmm arkasmdan donü. 
yor v~ ses te or<>dan geliyordu. 

- Ahmakhk ctme! 
Bu sefcrki kahn ve asabî bir er. 

1-,~k scsi idi. 
- Yapmahs1n Behire ... Dokto! 

onun yar1n oburgün olebi1€cegini 
soylüyor ... Korkuyor musun? ... Se. 
nin g1bi bir kadmm eli bir taban. 
camn kabzasrn1 daima kavnyabi. 
lir ... 
Kadmm sesi: 

- Fakt-. Bu ... diye kekeledi. 
- Beœrikli olmak §artile bu 

pek basit bir i~ ... Vaziyet bu kadar 
tchlikcli olmasayd1 ben de . tered. 
düt ederdim ... F::kat mademki iil. 
mek üz-ere buluyor, hiç kaybedile. 
cek vaktimiz yak ... Bu gecefbu i§i 
bitirmcli! 

(Devam• var) 

Tu tan 
lira 

12,000 
8,460 

48,000 

Teminat1 
lira 
567 
900 
635 

3600 

ihale gü...'1, saat ye mahalli 

25/11/941 15 
26 c • 16 
25 c c 15 
28 c c 16 

Yalova 
Maras 
Mara~. 

Erz1Jr1Jm. 
( 1372 - 9832, 

Ankarada 33,922 ll~a 48 kuru§ ke~if bedelli bir pavyon kapall zarfla 
~ks:ltmeye konmu~tur. Ilk teminaù 2544 lira 19 kurustur. Kesif ve prnjesi 
170 kuru§a komisyondan ahmr. Ïhalesi 24/11/941 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada M. M. V. Satmalma komlsyonunda yap1lacaktir. Tallplerin kil• 
mmi vesikalarile teklil mektuplar1m ihale saatinden bir saat evvel komis· 
yona Vt:rmeleri. (1342 - 9668) 

* 50,000 kilo ~ade yag1 almacak:tir, Kapali zarfla eksiltmcsi 1/12/941 p:I• 
zartcsi günü saat 16 da Ballkesirde askerl satmalma komisyon,mda yap1-
la~kt1r. Beher idlosu 170 kurus Hk tcminati 5500 lirad1r. Taliplerin kanunl 
veSikalarile tekJif mektuplarm1 ihale saatinden bir saat evvle komisyona 
venneleri. Evsa! ve §artnamesi Ankara izmir Lv. Amirlikleri satinalma ko. 
misyonlannda da gorülür. (1376 - 9678) 

* 2000 ton bugàay k1rdm.lmas1 pazarllkla ek.iltmeye konmu~tu•. ihalesl 
l/12/!l41 pazartesi günü saat 15 de Erzurum askcrî satmalma konusyonunda 
yap1lacaktir. Tahmin bedeli 39,000 lira kat'! temlnab 5850 Jiradir. l$nrlnam ri 
komsiyonda giirülül'. Taliplerin belli vakittc komisyona gelmeleri. 

( 1398 - 9959) 

Bche1 kilosuna :.!2 ki;ru§ 50 santim tint ta!;mfn edilen 5 ton süt 19/11/ 
941 ça~amba günü saat 11 de pazarlikla satm almacuktir. Muhamn'cn 
bedeli 1125 lir;. olup kat'! temlnall 168 lira 75 kurustur. Sartnamesi her ~iin 
komlsyonda gtirülebiilr. 

isteklilerln belli gü11 ve snatte Fmd1k1Ida satmalma komhyonuna gel ... <>. 
leri. (9868 

* A~ag1da yazi11 iki binada yapilacak tamirat i~leri 21/11/941 cuma gùnil 
hizal.i1:nda yaz1h s:iatlercte pazarhlda ihalc cdilecektir. Ke~if evraklan her 
rün komisyonda gtirülebilir istcklil{'rin belli gün ve saatlerde kanunî vc-
slkalar1 ile birli:-tc Fmd1khda satmalma komi.yonuna gelmelerJ. (986!1) 
Yap.la~ak !~ Ke§if B. Kat'l te. Pazarlik 

Kule]j lisesi su 
tcsisat tamirl 

L. K. L. K. Saat D. 

Y1ld1Zda mutbah tam!.ri 
158 50 
23J 70 

23 78 
35 06 

11 de 
11,30 da 

* Gümü5suyu hastahanesinJn 2610 lira 54 kuru§ ke§if bedelli kalürifcr 
tamirati 17/11/941 pazartesi günü saat 10,30 da pazarllkla !hale edilcccktir· 
K~if ve sartnamesi her gün komisyonda gorülebilir. Kat'i teminat1 331 lira 
58 kuru§tur. isteklilerin belli gün ve saatte kanunl vesikalarI ile birliklC 
Fmd1khda Satlnalrna kom.isyonuna gelmeleri. (9870) 

* 5925 lira 72 kuru§ kesif bedelli Ta!>klsla helâ tamirah 24/11/041 pa· 
zartesl gijnü saat Il de açilc eksiltme ile ihale edilecektir. Sartname ve ke
§if i:vrak1 her gün komisyonda gôrülebilir. 

Ilk tcmtnah 444 lira 43 kurustur. Îsteklilerin kanuni vc!!iitalarl ile !J r· 
likte be1J1 gün xe saatte Fmd1khda satmalm::i. komisyonuna gelmelcri. 

(9684) 

NAKLÎYE i~i EKSÎL TMESi 
SÜMER BANK • ISTANBUL 

SA TINALMA MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Haltada iki defa Yemist.ekl izmit Sel!üloz Sanayii Müessesesinin 

Bürosu iskelesindPn verllecek el;Ya ve emUay1 olarak Ïzrr.ite, Îzmittcn 
de don i~te oldugu takd!rdc mal alarak getirecek bir mottirle bir ~ene 
lçin inukavelc y:ipllacakhr. ~eraitini ogrcnmek istiyenler tarlhi !l;)ndan 
ay10 yirmisine kadar Gulatada Sümer Bank binasmda. ikinci katta Ti
caret servisine miiracaat etmeleri ve aym yirmi birnidc saat onda ya
p1lacak olan eksiltmeye gelmeleri ilân olunur. 

Eskh;ehir Tayyare Fabrikas1 
Direktorlügünden 

, 

Fabrika için birinci vc ikinci si.nif tesviyeci, tornaci, iirezcci, elekli·ikçl 
lastik 1zmirclsi saatçi ve makina ressam1 ahnacaktrr. Verilecek gündcl,Jc 
ücret ist klilerin utihanda go:rtcrecekleri muvaffakiyet ve kabiliyeline gare 
500 kuru<a •kadar yükselebilecektir. 

Îstekl!lerin imtihao.da muvalfak olmalar!, gelme, g1tn.e yol masraflarile 
bilûmum zarurî masrallaruun ken~rinc ait oldugunun bilinmesi gereklidiJ·. 
isteklilerin aGag1da ya:r.tll vesaikl hamilen dilekçe ile fabr.ûrn i:enle d•rek.-
tôrlii:ünc müracaat etmelerl. (9568) 

l - Nufus hüviyet cüzdam 
2 - At.kerlik ves!kas1. 
3 _ Emniyet mlidürlügünden ta'ldikli hüsnlihal kâg1di. 
4 - Olmi ~ahadetnamcsi 
5 _ Varsa bonservis. 

---------
Topkap1 Maltepesindeki Satin 

Arma Komisyonundan 
1 _ ihale· i 10/11/941 pa:<artcsi günü saat 9 da yap1lacak olan 4.500.000 

kilo oduna taliplcrin verdigi fiat komisyonca yüksek gtirülmü~tür. Mezkûr 
odunun il,incl <lefa paz;;rhkla ihalesi 21/11/941 cuma günu saat !I a bll'akil. 
m1~tlr, 

2 _ istekl.icrin teminatlarile mezkûr saatte istanbulda Topkap1 !\Jalle• 
pesindeki 350 a!"keri posta satmalma komisyommn miir~caaUari. (9936) 

Topkap1 Pl alt epesindeki Satin 
A lma Komisyo9'undan 

1 - ihalesi 10/11/941 pazartesi günü saat 9 da yaplacak olan t,400 003 
kilo oduna taliplcrin verdigi fiat komi.syonca yüksek gorülmü~tilr. Mczh• 
odunun ikinci defa pazarhkla ihalesi 21/11/941 cuma günü sa~t 0 a Jm·i:~·l· 
m1~h.r. 

1 2 - isteklilerin teminatlarlle meik<ir saatte i.stanbulda Topkapl Ti • 
te~indelti a.w m erl posta ialmalma komiqwlmi& llWranatlan. (9!l:l'0 


