
• 

,. ATABEK 
MüESSESESiNiN 
Perakende KısmıJ 
Bugün Açılmıştır. 

Sene 12 - No. 4013 

haberler ------· Almanlar 
yeni bir 

taarruza 
başladılar 

Taarruz, Harkof
Moskova istikame
tinde inkişaf ediyor 
Vlşı, 1 (A.A.> _ Havas Ofi - Alman 

Ya.ır.ı itlm tıe1elonu : 20203 ÇARŞAMBA 1 BIRINCITEŞRIN 1941 

İngiltere ve Rusya 
iranla ittifak 

~ktediyorlar___, 
B. Çörçilin 

yeni 
beyanatı 

"Harbin müstukbel 
revşi lran milletini 
bizimle birleştirecek,, 

İlkbahar 
muharebeleri 

1ar Sovyet Rusyada yeni bir taarruza 19 başlamışlardır. Du taarruza Brianskın Ak4enfıule Jıuara alman Nelson aatfı hart. wemlsl « 42 •ene•ini iyi bir neticeye 

• 

idare itleri telefonu ı 20203 rıab • kuraı 

C Gayrimeşru birleşmeler meselesi =1 
Derdin kOylerimizdeki 

sebebleri, iktısadt 
ibtiyaclar mıdır? Asla! 
Medeni kanunun 

aileye aid 4 esasından 
tek zevce esası mutlak 

bir kıymeti haizdir. 
Fakat diğer ikisi çok 

su götürür 
YAZAN 

Dr. Ali Fuad 
Başgil 

Hukuk Fakültesi Dekanı şarkından başlanılmıştır. ( ............................................. "' i•al ümidindeyiz» 
Taarruz Harl:Of _ Moskova demtryo_ • ' 

lu ıStıkametinde inklşa.f etmektedir. Şark cephes·ınde AKDE' A 11z ! Londra 3-0 (A.A ) - Çorçil Avam [O.tadın brı çok ıayanı dikkat 
Ukrayna cephesınde Almanlar yeni l Y • : Kamarasındaki beyanatında demiş - makale •erııme aid ikincl 

şehirler zaa>tetm!şlerdlr. h b • 1. H~ AR I t.ir k.1· yazıyı bugün uçancü 

B 
. . . ar vazıye 1 rt B Mos'kova miizakcrclerine i,tirak e_ •aylamızda bulacalınnız] erhn harb vazıyetı den ingill~ ve Amerika murahhasları --------------Do_t_&o_r_AJ_ı_Paac1 __ :aae_li1 _ _ 

h kk d b. k · Dln•epel'ID !:;:ın~:n.;;~a:~n.it:d::ın~v~~~u~~ 1 L d b a ın a ır aç gün ~ lngilizlerin Nelson ::~:ı~ .. ·~'.:'n.v~.~:~~ :,~~-::~ Boğazlar on ra u sabah 
birşey söylemiyecek dojasanda zırhlısına bir torpil ~'::.:."~':..:!~~ :~h:;;;,"·;,,Rı:::; bakkında harb vaziyetini 

are ısa e e 1 vaziyete getirmek için, Britanyo. mll- Waveıı ı· D . b kat 
1 

. b t tt• sıfatlle illınihaye devam edecek bir ' nasıl go··ru··yor? 
Vişı, 1 CA.A.) _Hav.ıs Ofl - D ün gece 

Berllnde beyan:ıt!.a bu\unnn Alman as. 
ter! sözcü.sil Sovyet Rusyada'ki harb 
harekltı hakkında ~irltaç gin müddet_ 
le bir şey btldlri\em!yec......ını söylem: .. _ 
t~. --o• ~. 

Sözcünün beyuıa•ındım ıs•idJal edll
dıkine gllre mUhm hareketler çln ha. 
zırlıklara gtrlşl\mlşt.tr. 

oı---

Jeti tarafından son derece ciddi ma_ 
f hiyette fedaklrlıklar ynnıımıun ve b tı Londra, 

1 
<A.A.> - Moskova:tıı dt.in - eyana gece beyanatta bulunan Rus SÖZCÜSÜ Alman teblı·g"'ı· Londra yalnız bir muazzam bir gaYl'.et s:ı.rfı ic:ıb ettiği I.A:>Sovsky Kiycfded muhar<'bl'n.n QOk 

rDenua• 5 lncJ uytadaJ şıddetli olduğwıu. Rusınrın Kıyette her 
ticaret gemisi ] şeyi tahrlb ettiklcrınl, şehir halkının 

Ruslar Poltava 
~_...,,,.,,,......_...._.ini tahliye 

ettiler 

"Bir piyade tümeni kaybedildiğini [Dii.ffünceıer "Türkler, İtalyan ~::ı'::. tahllye ·•:ım•• •l•utu•u bl-

210 81 kh 
bildiriyor f Losovsky Almnalarırı K yrfte Rus o ausu ! Kusur nerede ? 1·ıosunun bog<J azlar- ordularını çemı:ıer içine alınış o:dukıan 

hakkındaki ha.berm do ru olmadığını, 

hücumla zaptetti,, . 13 ltalyan tayya- , ..::~:·~=:.. m~~esi .!:!: dan geçmesine izin :~ =~ar~~m~ ~f~~:rc! 1:uc::!i 
resi dU.UrUldU - _,........ eluıila.. --.arı,.._ eıde ettıkıer, 'haberının ad bir yaıan rı 

Berlln 30 (A.Jl ) .., ,_ UDde ••11eeaaı. Da, bir taülka l&lr, w • ki d··•unu ltiJvJemt•t r. 
b k . - .-..ıuan orduları .... _ .. _L.I ..... ..... _ vermıyece er - " .. aı umandanlıtının tebltll • _,. ---...-. fabl, 

Londra, 1 <A.A.l - Sovyet Rusyada_ Dtnyeperın doğus d k: Londra 30 (A.A.) - Altdenlzde. Tr&mY&J' idareııuıı h lo mu:ıha:ıe et. " Kırım hart>lne gelince Loso~sky K.ı 
ti ham geçen hafta mUddetlnce bU. ta, İtalyan kıt'aları umn _ahlı hdS.:ekAt_ bir tficcar ııemisi kaybettikten mlyellm. İki &eneden~rt matzeme te- ~~~rt>lnln Kınm haricinde cereya~ 
tün cephelerje devam etm.ştır. kuvv ' u m uşman sonra eldeceğı yere varan İngfU i dariki lcln elinden ıelcn her çare) e el ı bıld~tş ve Odes:ı mtıdntllerı_ 
Ukraynndıı A!manlar ler: hareketler etlerini imha. etm~lerdlr ve bln. gemi kafllesine kar ı1 z i baş vurdu, kudretinin fevkine bile cık.. n n CP.Saretıe ç.lrpıs'ıklarını ve kaydeylememişlerdlr. Har'kofun 140 !erce esir alınm~tır. şı. yap an ta. tı, el'an da ı;ahşıyor, kusur bu nokta. günlerde 15 köyü lsttrdad eyle<Ilkler~~ 

lciıoınetre IJ1mıılinde bulunan Poltava Doğu cephesinin Oimal bölgesinde, arruz esnasında 13 Italyan tay. el& delildir. söylemiştir. 
~~~r Ruslar f..l\rafıııdıın tahl!ye edil. bir piyade tümeni, 28 ve 2\1 Eyl\ılde yareslnin tahrib edlld1ği sal!Uıi. Geçenlerde dlnlemi}tlm: İngiltere de 4 

milyon · liralık ticaret 
anlaşması 

· şiddetle mUdafe.s, edilen bir düşman yeUi bir kaynaktan haber veril- Tramvay idar~i 5'rkeıtn elinde iken 
- o . mekt.00.lr. her siparis mutlaka iki yıl fıOnra b-

B mevzıine muvartakiyetle lıücum ey _ bakkuk edecek ilıtlyao1ar aözbnilne a .. u sabahki !emişlerdir. İngiliz zaylo.tı ÜÇ tayyaredir. lmarak yapdır vt stok deposunda daL 

S Bu piyade tümeni, 210 düşman Bir torpil isabetııe 6 ürat.:. ha _ ma ilk Ud yıla fınlasile yetişecek mfk.. ovyet tebıı·"' ı· dbllr<?.khauzunu hticumla u.p~tm1şler. fıfçe azalan İngıliz g~mls.lnln • tarda levazım bulundurulurnuq. 
g Nel.son zırhlısı oldul u blldirlll _ RIY&1'etaft dot ru olup olmad1tını 

lıö.skova H u-ıR-'d öl l 1ıl1ınlyoram, rant bir dakika için dot . 
Sovyet teb •. ı <A..A.l - 'Bu ava tetektülleri, Hartof bölge - yor . .. ..,,.....,u .a, ı-.n o mamıştır. rulahna k&lnıl edelim: Ankara, 30 <Husust' - tnıı:ıtere ile 

aramı.zda ' milvon lıralık veni bir ti nun bU~tı: SJ\bahkl sinde demiryolu nakliyatına nıiies - Roma 30 (A.A.) - İtalyan tayya- Rarb ilin edl1eU ' yıl olda. Trıtmvay 
ı.-rebeıer 

01
n cephelerde şiddetıı mu. sir bir surette hücumlar ya.pmı, ve ~leri ta.rafından atılan torp1ller. Slrlı:etmln metra. lhtlyatk&rbtı de'ftUll , 

~ hav ınu~ur. Lenlngradın doğusundaki dem1ryolu le }'Vala.nan İngiliz ıırhlıaı 33,500 • eı.eydl malseme ekıılldilt an~ak "ın. 

caret anlaimaaının milzakerelerin; 
baoianılmışUr. 

~•reaı d~harebelerınde 30 Alman şebekeslle Murmansk demlryolu fe - tonllltolut Nelaondur. 1 dl hatllJ'aeü, Z J'll eonra. IM:Hd 111111 
- lıntiftnr. be~esi Uı.erinde tahrib faaliyetine 1 H det etutt u1nan daY111aeakta. 

Alman ta o devam etmiştir. CDe .... ı 5 inci u1tac1aı ::'~a d::'.ı!Pk:!:."':nem:~k slt 
k YYarelerinin c0evamı s ıncı 1&1"tac1a1 \ ....................................... _.-/ 0~ • . n. 

•ar f cephesindeki L •sker1. .... ••a;z1.· yet~ Berı· aaliyetleri .5a W -
ılı , 1 (-'<.A ) 

'Jarıc ceııtı . - J) N 
IJın&n h llfılnın b · . B.: 
11 l.eşeJc1t1~t• kuvvetı UtUn bölgelE'rlnde ş k lı dı lı 
rindek lerı dll$nı erınıa ehemıniyet_ ar cep esı·n e· 
tek ta~ hlt.ırntyetıer an toprakları üze_ ava 

!Sav t'ruııarına lnt r.ıutuıraza tdc. 
boYlı aş Ve av devaın etın'şlel'dlr f l b J b 
~~:::n~::~::""~u::i1'ı: aa iyeli iruen ire niçin 

Etı t. ını istihdaf eyle_ 

:Verıe:ın Yetı, d~i b k dı j l l t ? ıeiıe""-e keailın14tir ı~~·ları mulıtellt u a ar az a aş l • 
,:_ .. 11lYetU ,_

1 
· IS:lk kıt'alan ve 

.uund .._ aat t:ı · ·b 
ırtuvar an baeka d~ ıırı oiunınuştur. 

ra1cıy~...:.~mı~~u;~~fr~atma Yazan: E.-ıekli general K. D. 
Al rr an fa E Dinyeper Petrovsk şebrıntn şarkın - ken bilhassa Moskov.~ ile bunun 170 Qalışmakta olan Sovye~ ordusunun bu 

l 
. . rm rr.den Y8 daki ve '1rn.ıll şarkı.s !ndekt bölgede kilometre cenubun<!.\ Tula c.varındakl harekeıtni taclz etmek ve allçleştlrmek. 

81pzıg kr .. 
1 

. Alman - İtalyan kuvveUerlnın evvellsi demi.ryollarını cahA hususi bir dıem. tir. Fakat, bu maksndlarını istihsale 

S 
0Vazor 8rl :Un kazandıkları blkllı-'len zaferın hu_ m!yet Vf. şiddeUe bombardıman etmjş. çalışırken bir parça da.ha sonraki diğer 

ovyet mezvı'I '" . . h:: ~e filmuıu hakkında dünkü Alma."l ıerdir. Kezalik, Rlchthofen lsmınl taşı_ bir hedefı, ıani bU yakınlarda şark 

b 
81 ini er erinde e.saslı mUtemmlm malil yan &eksener ıayyarelik bombardıman cephesmde teJebbl14 edeceklerine ştip 

Omba'ad J mat Y01ttur. Ya?nız bu ıhl\berlerden bi; gruplartle Lenmırad Uzerlne ya.pıl - he edilmemek lılzım gelen yeni büyük 
L ~rı n. 1 ( 1 1 ar ~00• İ~lyan kuvvetlerinin bu sahada makta olan ook ş ddetli hava akınları.. hareketi k.olay!a~tınnnğı gözi'nünde bu. 
il tt b r A.A.) - n N B nln tmaç bın esir daha aldıklarından balı- nın günlilk sayısı ds 22 ye baiığ ol • lundurduklan da a'"''·Ardır 
~ nıenıb · · · ııs se ekte d 9'-A • illan ha adan oti',.e:ıcı ,, :ı . - m·ıe d l6e e gene vaziyetin ta!lla _ muştur. Haritaya bakılırsa Sovyet Rusya da.. :ar: c : ııeın. en, bu son"' ~nl!:~:· ta~sllA~ ;I:~~lmasına m~ar olacak Son bir iki giln ıclnde hemen bütün hllindekt demlryo\u şebckcsın;n en ke_ 
ara as: estntn o$lınal m , • va ctmemel:ted•r. gazetelerde ve blitun yaz.ıJarda işaret s f olarak Odcsa • Smolensk _ Mosko. 

f8Jar v et1 hedeflerin! mti;nta;casınd.a r:rk Ceı>he5;.n!n Baltııc d ntıae Ka. edilmlş olduğu liu:re Alınanların Sov. va _ Kazan _ Saraıtof _ Stali.ng:rad _ 
d ınan e ntUesstr b r Enddld <le- zl eniz araaınd.:ıkı kısmında dün dr,Jı et cephesi ~erı.er.ne ş!:ldetıi ıuva bil.. R.ostof şehirleımln teşkl ey!~ ği hen_ 

•l!!nıcı etınslerjfr, surett~ bombar_ h :;a~e tltaratevn arn.aında şiddetli hav lan ya:mıaktan nıaksnd'an lıiç desi şekil dahıl'nde bulunduğu ve Mos.. 
lerı, ~·ve tLe Pı \:t~e e ert olmustur. Alman hava•;cuv. e;;iZ Kly~ imha meydn11 ıoulıaro _ kovadan cenuba doğru giden demır 
cu bata etıerın har:" Alın_'ln kruYuor Ruse~~;:11en n muhtelıf' kwlhlarüıda ib eUcesinde pek vahJm surette bo- yollanndan buıUnkU harekAt ne llg.lİ 
bal'tlıntanll'alarını mcvzııerı Ue top_ ter t rı gerısuıdcki tabr)kal ı_ zu cephe vazıyctlrrinl gerılcrden ve olanların da şu aşağ}.dakllcr olduğu 

etnıı.1e,.ınuva!fnklyeUe bom nevı ~ mllesseııt'lere. on:t{ıya al · en ~nub:ı doğru kUV\'et nll~ göze çarıpar: 
.cUr. • ltalit :ıoıar; ve dcmlryoµarı m k ve bgzı tarafıard:ı htlyarl 1 - Moskova _ Tula • Kursk _ Har-

e m esJesatın.ı ~~ .ed celtilmelor yapmak suretile ı.aiaha lDen.uu 5 mel -.fada) 

~ 

Almanl ırJa lngi;izler 
· ağır yaralılarını 

mübadele edecekler O.eni WHeD Raa ,...Uerlle 
kODllf'IY~r 

İngilterenin Bindlstıuı kuwe•leri tu.. VıŞi, 1 <A.A.> - Havas Ofi - Al 
• manya ile 1ng ltere hilkCtmetıert ara 

m&ndanı reneral Wıwell Tahrana ret. sında yapılan blr anlaşmaya göre T -
mJo. beyanatta bulunarak A!manlann rlnlevvelin dördUnde Alman ve ınıı:ti~ 
K.a.ntaaya,ya relmeel ancak İtalyan d.o. atır yaralılar•u1an b.r kısmı nıübo 

CDenmı ı IDol 97ta4a) dele edlleceltlerdlr, -

Odun fiatlan dün çekibaşma 
50 kuruş birden indirildi 

Valinin fiat mürakabe komisyonunca verilen 
bu karar ve sebebleri hakkında beyanab 

Flat 1nürataM tw'-Yen• ffnkt ~ttmaı _..._... 
(Yaıı.sı ~ ne! u.ytanın 3 ve " iincü sutunlarmd;), 



, 
2 Sayfa 

Hergün 
Avrupada isyan 
Çıkarmak için 
Kullanılan usullerin 
Tehllkesi 

""-·---- Ekrem UpklıgilJ 

T AKVtM • 1 inci T cşrin 
Rumi MH 

1357 -Eyl61 
18 

1 

SON POST~ 

Resimli lll&k&leı == = Yalnız hayat, toplu hayat 

Odun fiatları dün çekibaşrna 
50 kuruş birden indirildi 

-
Valinin fiat mürakabe komisyonunca verilen 

bu karar ve sebebleri hakkında beyanatı 

, ............................................... ,, 
Kurtuluş 

Bayramımızı nasll 
kutlayacağız? 

6 T eşrinevvel Pazar
tesi gün Ü için büyük 
bir merasim proğramı 

hazırlandı 

Birincite§rin t 

Bugünden itibaren 
bir kısım yolcu 

trenleri rga edildi 
Münakalıı.t Vekfl!etlnce verllen ye

ni bLI' karar mucibince bugünden i • 
tibaren Devlet DemiryoHarı taritele_ 
rinde bazı değişik!lkler yapılmış ve 
bir kısım seferler de ilga edilm~. 
Ezcümle bugünden .itibaren Zongul • 
dak - Ankara. ıa.rasında hergün ..işli _ 
yen yolcu katarlarından Perşembe 
ve Pazar günü seferleri ve Ankara _ 
Zonguldak arasında hergün lşllycn 
yolcu katarlarından Çarşambıı. ve 
Cumartesi günü seferleri kaldırıla • 
rak seferler beş güne ındlrilmiştir. 

Ankara _ İzınlr arasındaki yolcu 
katarlarının Karakoyı1 _ Alsaneak ka. 
tarları Sıı.lı ve Cum günleri kaldırıL 
mıştır. Anka.ta • Aydın ve İzmir şu .. 
abıı.tı seferleri gidiş ve geliş te haf
tada '5 güne lndlrilmlştlr. 
İzmir ve Bandırma arasındaki eks_ 

presin .S.ıJı günkü seferleri kaldırıl. 
rnıştır. Denizyo'.ları seferleri de bu 
tarifelere uydurulmuştur. 
Diğer taraftan 1 İkincit~rln lMl 

den itibaren 15 günlük, 1 aylık ve 
2 aylık halk ticaret biletlerlle Zon. 
guldak körni;r havzası amele.cıi müs.. 
tesna olmak üzere alelflmum grup 
blletleri k:Wdınlmıştır. Diğer tarife .. 
lerde tadllflt yoktur. 

Elbiselerile denize at.lan 
genç, bir kızm 

hayatmı kurtardı 
Dün akşam Eminönü l'ıhtımı cıva .. 

nnda. dolaşan henüz hüviyeti anla • 
şılamıyıa.n genç bir kız müvazcncsinl 
kay'bcderek denize dÜ§lllii§tür. 

O sırada orada bulunmakta ola.n 
cesur bir genç, denizde çırpınmakta 
bulunan Jou kurtarmak için elhlse
lerlle suya atılmış ve kazazedeyJ. sa. 
limen karo.ya çı!tarmıştır. 

Baygın bir halde hastaneye kaldı.. 
nlan k:aza.2lede kızın hüviyeti bhkik 
edilmektedir. 

---oı---

Valinin dünl<ü tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut.fi 

Kırdar, dün refakatinde şehlı·cilik 

mütehassısı Prost, Fen İşleri Müdü
rü Nuri, İmar İşleri Müdurü Hüsnü 
Kesercfoğlu bulunduğu halde Başlk. 
taşta Barbaros türbesinin etrafında. .. 
ki meydanla. Beyazıd Cümhurıyet 

meydanının tanzimi işlerini tetkik 
etmiştir. Va.il her iki nıeyda.nın Cüm.
hurtyet bayramına kadar ikmal edll
mesı huımauncıa. n.16.kacY.ı:l'lara dlrek.. 
tıner vermiştir • ......... M···E·-:;:;··c·o·5·····-

Tahranda ve!at eden Talıra.n bilyfilC 
elcisi suad I.>a.vazın ruhWl~ 3 Bir~ 
teşrin cuma «tlnU cuma ıı.atna~da 
sonra Aksar~ Vali<l.? ~ 11 Mevl.di nd:>evı kıraat. .c:ııtecckt.ir. J,>'i> 
eden ıerln teşrifini merhumun ailesi ri.a 
ca etmektedir. 

l
1
_R_A_D_Y_o_J. 

ÇARŞAI\IDA 1/10/1941 

'1.30: Saat ayarı, 7.33: Hafif par~ 
ıar (Pl.), 7.4.5: Ajans haberleri, 8: ti 
fif parc;alal' (Pl.) • 8.45: Evin san , 
12.30: Saat ayarı, 12.33: Oyun bava .. 
ıarı, 12.45: Ajans haberleri, 13: şıı.r~ 
ve türküler, 14: Karışık müzik lPliı: 
18: Saat ayarı, 18.03: Fasıl heye: 
ıa 25: <Dış politika hiiillseleri), ıa.4!, 
Rndyo çocuk klübü, 19.30: Saat ıı1 ~ 
rı, ve ajans haberleri, 19.4.5: SerbeS 
ıo dakika., 19.5[): Karı.şık şarkıll}l't 
20.1'5: Radyo gazetesı, 20.45: ~n:ı. 
takvimi, 2'1.10: Söz ve saz seııı e U 
aı.3-0: (Sıhhat saat:), 21.45: ıtıy:ı.s:;, 
cümhur bandosu, 22.30: Saat ay nS 
ajans haberleri, boraa, 22.45: Da 
rnUzlğt (Pl.) · 

istanbul borsası 
İ5tanbul bo~~:;.'9/941 ~ 

so.75 
25.00 
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Gayrimeşru Birleşmeler~~ C S6z Arasında :::ı ce ruhi mttpnardır. Bu aflt ve m11- -

V N b• G • h•h =:!.0~~u:nıö=eV:. "Yorgunluk 'uaı e ese ı ayrısa ı ~.:;: .... mı: bire:.. .a::.;:.nı: :::ı:.::ıııae:- ~ .. ...ra ;_ 

Ç ki M 1 
İIİll beJıce bııglln töJl•rimllde ka- 8800 aded lht.o>s yapan bir ....:: ,. ert.ıı; -...ne -= 

• ııun ba.ı1cl blrlepnelerin ve bu .sebeb 11ttt cthazmdan lltlhaa! edilmekte- Kruger icadını askeri sahalarda ~ 

Ocu ar . ese esı le çok ımcell anı .sıstemlntn gilli blr dir. Bu ihtlzular Jb metreden lfitı.. =it f.çtn tettiltlerde bulunmaJrt 
halde 18f8m&811Wl en mtıbm ve plsf. len aert bir B&da çıkarmaktadır. Mu.. 

- I - (., koloj!k .sebebi budur. Köyltı balkmıı- ddfn adı A. P. _Krugerdlr. Amerikan 2928 kİfOm8fre UZUD(U-

De 
YAZ AN ll't tartJ&rfle de alltadar dellldJr sın nazarında ve ahWd vicdanı öntın bahı11'J nezareti fenni tetkikat dal- ..., 

rdiR ktil!tri Belki aile m--.,, .; de dllll nlllb U. olduktan sonra bu r-. meoaııbdar. Yapüao '-'1be.. gunda petrol h&rUSU 
Defd. 4leclft, un danbed bafl•clL Dr. Ali Pa,ad ft1Jı:1 iptidai dıet1r1er1ıı <Pl'omilc~ blrlefmelerde blçblr fenalık yoktur. den anlaflldıtuıa ıöre bu matinenin Blrletı't Amerıqnıo petrol ihtlr 

...... -. ....ı ~ - -1 - m-be'1erlo leaadilfill.. ıaı,!lmtls banda>t f- ancak 1"DlDcla bir ... clak!D duracak olan 1annı - - 6zere Te at. ıeeme .. D...ıırt ca7rlahl1ı fOCuk Ba,-'l tıııe·-- ......... bll ...... ·-bir ....... ıa ••l'dııt• ...... _ ...... mtwılf bir-·· bloıet.. ,_ .... -..:., -1otıa 4e1t1; lüM Jıgtimat adı' me l!i A •bebler altında bir devmından lba,. llnin pbaında aile ocatına hilrmet "f~~:=~;.:~;;.;:;:...::;==~=:;:;;;;:;;;;;:;===:;;====-
hal'Me ,....._ Ba MI Msı blJtlk ,.,..,,,_ H•hlı F alıülte8i rettir. Bu h&Ja' tarzı bası milletler' terbiyeai aldıtı " kadın gönlilniln ( "S p ı b ı 2 3 J s::::· .... ... - - ... ele/tanı .. - tetfrillit ,_ de ......... -de ....... -: bwu1Jetlnl l1fot an!adılı zaman on os a,, nın u macası : - (3) 

alıa _. bir feJ'Cli. Kana.. lmJıa ordinal'yiU prolaiiri balllarmda ile oabucat monogamiye hissedecektir ki, bu da ruhl meleke. ~ _ 
nu Medeni:D1D ta*Nttne bqlaııdıttaıı ,ali tek •vceli aileye ıaba.vvfll edL lerlnin lnkifa.f edip seviye.shıln yiit- Bunlardan 30 taneşini hallederelı 6ir arada oUı an ,,,.. 

adır ti, ....ıe bir ,... 
18 

W. ...ı ":"" •izamı .,. teıllılılll ..-. aebnelile m- olacaktır. Bu za ·-6ir Wi "'1ıcllnı ..,;:,. •• 1 aldı. Binaenaıe,h derdJn lm1Der1 aında tabiaWe bir mücadele ,ara Buıb tartta arabların kadim mana kadar e.ski aıle hukutnun asır. 8 1clan nta· ~ 6Q 
Km:uma Medenide daba. dolnJ.,su b mıt ff möaltmaıı Tllrklllk dtnyum.. an'amıleri Mlir1 altında 1sldmtyet po 1ar tçtnde ,arattılı ıtlyaıd, telAkki ve 1 ° _ Yaııuı '(7>, 1 2 j 4 5 0 7 8 

uman aile e.b:Jtl•mda aramak da on Ud uırlık bir ha.yak m&Uk • ipmmtn; prbda da geret, !Atin k1ll.. hayat t&rll devam edecektir. Bir mık <2>. 
tsı.~!br. Meden! Dmmuıı ane &hkt. lall .-ı aile tel&tttll .,. itlJadı, Dff. ttırQnb te11r1 &ltınd:ı hiristlyaruık Bunun devam etmemesi için Mede- 2 _ uzuv (3), 1 

llllll w • ~ blı derdin çıt.. letiıı ,aaallna ratmeıı. J&f&Dlakt& de monopmiJıJıı aerdarlıtmı yapmaktı.. nt Kanun alınırken, aile abkAm~da ir erkek ıaml <4> 11---1_.....,_ 
'1D.UU:l& amu o'blulltm'? İtte 'fDl emlftir. DMlet JU&tıan Dev dır. bazı röttlfler ya,pılmak ve bu ahUm 3 - Bir gün ı... 2 

a caJl nottMı IJudur. Bir an ellnJn toıa.J9&. uanablldilt yerlerde Qot 8"CeJi aileye ıtt.ıaadf blr lhtl.. Tnrt119 nifulUnun yüzde sekaenlnl mi <J>, Yemeni.. 1:---1-..._~ 
!;hı ham JUi trftlbls n muhake. D1 f8hlr1erde toJayca tatbik edilir: yacm lfadesl ıösne batmak dol teıtn eden tOylft ve küqilk tasabal nln kenarında bu.. 3 

u1soe J!lll'lefmll atırıenten. 4iJd T l'ata\ kontroıdan nak JIJ'lerde; tOJ olmadlll gıbi; baııu nltuaun ~u haltıll amlar boyunc:ı teten11n v lUD.111' <
3

>. ı:---ıı---
,. If.7ik ~ w ~ierde .,. dflt taıabalarda 1ua~ muma bir ftllta görme de d :U,I 4-jtahacctlr etml§ ltıyadlanna ve bayat 

4 
- San'at <2>, 

aak'•ll\"K aıf bat!k&t.ı beri1a taıb!t edllemes n esti 1 lilc:Ur. ÇQDtl. tıU tere, nO: e tarzma. psikolojlt temaytlllel'ilMI tn ~~ ııaıd1ll 
drmek llfn beal .atatnaldı1ıthl. ,ad ve araııeıer hfttm ılhıllıette de anımı lleride bulunan ---ı~~ bak etttrnmet lbımgellrdf. Bu yapıl- 1• - -.. e--r - ~ede 

ecUn!s. vam eder. MelelemiSde de İf bö71e monepmdır. ımı senedenberı blnb madı ve derd buradan doldu. bil' tehir 1 

Bkuqa!armm b1l1J'ler tı, MedenlolmQtm'. BBt1 lıukukmı aile Wpd p.reye bapunlbnUf, fakat P~ Yalnıl bu noktada iyice anlafDl&- da b!r&YD~ 
Kan.mıumman ıb\:tm•, bıeJeU. mnu.. ve tela.tk1lerl ıttıAdl,.. strat lhtılyao lrtmeentn atlına. bile ge~e . tir ınız J.lmndır. Bir memlekette kanun_ dır <4>, Yaı'll ta. 

eaıe, dih't l>tl7l1k esua cta,yaııır.ıarıa k•JD&f&ralt ft atla hayale gel.. ra, fUDU da uutmıyaJinı 1:~ ~:n lana 1k1 nevi roıtl vardır, ve birbi- Jı.iı <S>. 
ar: 1 - Tek •vceH aile e1uı, mes muvaııulara bitıilııeret torıer_ meaelesln<le kem.nı1yet kadar 've u.a rlnden farklı iki matsadla yapılır: 8 - Amerika ve 

2 - Premtp ıtlbari1e eY111111n daiDl1-de yaşama imklm bulınuıtur. K:anu.. daha çok k~ ehemmi t =~ti Biri, bayatta mevcud o'an ihtiyaçlan Franııad:ı bulunan 8 
lill eauı. 8 - mnenmenln lt.dinllllnu Meden.lnin çok aeYOell alle Jua.. dir. Çok zeveeıı bir aile k;efl, t ız- ve bunların birer ifadesi olan bakikl blı' meclla <f>. r.---1_....,_ 

hud lAJtklili eauı, ' - BYeUllk ba.. tını törffbnlB diD1 nikAh ile yahud aJılAk bakımından qatı ve Y ~:e ve münasebtleri tanizm etmektir ki; bu ıı!.aııarcı!:ı t

4
>. tuıda prensip ltiba.ı'De tan ıı:oca_ usan miiddetll b:lmnet mukavele.si mu dl bir ailedir. m red türlü kanunlar mevcud olan ih~ ze. kız m. 

111
-

ma.savııe easıdlr. ası ile tarplamlf ve çok zevceli Yalnız, ıu noktaya dikkat ede ve miinasebetlerln arkasından gider 8 _ Sıgara. atıs 10 
Hu~ gene bHlrler lı:i, aileyl pyr1tanuııl de o1aa rene tur. hayYaııtJett.e hem pollg mı Um ti ı ve bunlan, cephe gerisindeki bir ku_ ııtmm ıçınde bu.. 

yani 1936 daıı enelki alle huku- m'D,ftur. Bunu aü:etiniR cevab veren monogami vardır. H&ttl a hem de mandan gibi, .sevk ve idare edeıı. Ka_ lunur (6), İçki <3> ı 1 
pııwuızun esulan da d6rde irca olu.. bam deteıfi lnıltukçula.rınıız köy !k. yan ltQflerdan bafka ha JUvada Yafl nunların bir diler roltt de yetııtlrme, 9 - MU'Y&fık, 

lQ 

nabllir. Bu hukukta &ile: ı - Ço tı.sadl:yatı ihtiyacının bir 1fade.sJ g6- llgami daha, oottur KriDlarda. po 'sevi7e71 muayyen blr dereceye çıkar: pek 1Yi m, tç.. · 2 
BeVcelid1r, 2 - Dlnl ve mukaddes t»ir rtl70rlar. Bence ula detll. Köy lkt aekiz on tvutu tek ·bir h meslerimlzde ma, ha,at ve münasebetleri rasyonel mekt~ emr hazır 
müeaaesedlr, 8 - Kocanın bir tara adtyatmm fht11&cı kala.balık alledir. oevirdtl'ln1 her 11111 ö oruzun oet:p b .r surette ablA.kUeştirmedlr. Bu tür_ <2> · 
olarak irade ishar111' tnf1sah eder, Kalabalık aile ıse mutlaka çok zevce §&lıedeye binaen beng ö~ Bu mil.. .ü kanunlarcı. münasebet. ve lhtıya.ç.. ıo - Baataya bakar <S>. 1 - 1111 IUlhttnOn fmııalandılı ,. 
• - Kocanın hlktmlyetint mu.stenıd 1 ane demet deflldir. Sonra, köy ıt... rum ti insan da polig:r: :_nned!Jo. 1anD lJnlnde ytlrür, bunlara yolunu 

1:U. :~~:~:1 ~4'• ,~una •1'b <8>, TeDı. oynanır <lU. 
dfr. ihtl1'acı muhakkak au.- dandır.' Tek zevcell aile eaaaı!:anlar- aydınlatır, bunlan ytlk.sek bir ideale ~ - Bir nota <~~ Y~an•atand& 8 - Slnl'rler m. 

Oörillyor ki, eat1 ye yem iti huku.. ette oot ıııııncell ..n. icab et.Beydi; ·btl la.rdanberi oart oldutu garb n UU'. dotru çeker ve ai\rükler. igte Mede- bir eehir ce>. '1 - Atıu OQ'anuaunda ~rtetls -. 
lam ana pre~ birblrlDe taban tttn mat memlek•tlerde pollgam.f. 1&- ketıftlndeki melns ha tı nıeuıle.. nt Kanunumuz ve bu kanunun husu_ YukandaD aşatı: daları <4> • Haf f ısla.klık <3>. Fran • 

na""' ak ne tara lfbl llddJr, Buni p mvıceK ane e.!tYl cari olmak g6stermektedılr Nlte~ tçt·da 
1
bunu sile aile aht:lmı bu çeşld kanunlar_ ı - Kili8ede dı.ta okur <S>, ~ aız a,J&D.11 <

3
>. Azımrellrdi. Halb1ltl tarfh bi?.& tolojl mftta~ ıına ı>-1- dandır. Devlet, Avrupa mllletıert at mek.. &'6Ddermet <4>. 1 - Sartıot deiil m, Bir nota C9, 

<•> ı. :ıua • J:r.ttı tarllll Dlaha kl, poUpm1 lktıaadt 1'iı' lhtL arından methur le ahtAmmı kabul etmekle Türk el 2 - Paylamak m, Temiz kanlı <4>, Alman:rada bir nehir m. 
--..... . Paul Bourget'nin cLa metre.ııse le.Llwuma modem bir 11 JcllA.t • Bil' nota <2>. 9 - Objektif (5), 'Pena delil <3>. 
_...°"...,...~ __ .-. _ f!C~ !'-~Ni-o~~ı~ .,!l~ iklim ve tiIM> adlı e,,eri de bu tez herlnde.. rDfovam •rl a ':,t;'.a-ı 1 

ver_ 3 - Kara.denizl (3), Beyan <6>. 10 - Bir nota C2>, Bı.r eda.t :21, 81.. 
· ~~----~~~~~--- 4-~~ttoo.~~m.~~~m. 

~~~~· 
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Zafer abidesi tiy~trosu 
Futbol talimatname

sini hazırhyacak 
heyet toplandı 

- 94 - Yazan: Nanet Sala Co~ka11 
- 109 -

<Refet> Paşa Istanbub gir0l4tl. 
Paşayı Galata rı.htıınında kar~~!adık. 

Eller imerlnde ta.;-,.dılt. Hasretli gonllL 
ıerl:miz Ana.dolu ile birleşti. <Alı Ke.. 
nıaD İzm.ltte recmedildı. MillJ roCca.. 
deleye aykırı oia::ı gazeteler kendillk
lerlnden t&pandılar. Birçok kimseler, 
lstikW Mücadelesi:ıe k&rşı tutt!Iklan 
yoldan naddn ve pişman o~dular. Bir 
çokları da artık bu memlekette otur~ 
mağı muvafık bulmıyaraiı:: sırra kadem 
bastılar. 

* 

111n bir para vermiştik. Zafer efendJ_ Beden terbl.Yesi umumt mildül"lüiU i - Yalnız, bu kız üzerinde, durma..ırecettin? Yalnız atlan ve arılan gös yakınlık duyuyordu. Bu erkeklerde. 
:ı:ıin ai>!deai )Çın.. tarafınıda.tı ha.zıdana.n futbol tallinat- muz lazım! Annem ve sen zannedi terdin .. §U karşı.ki çamların .arkasında öyle bir kuvvet verdt ki, mukavemeti 

- Ey •• .Jak. Çabuk aöyle ne wır?.. namesi, istişare heyeti tara!ından red- ~yorum ki. ailemize IA.yik değildir, eli= gözüken yerler neresi? edemiyor, uzaklaşmak istedikçe yak..$ 
- 0 Zafer efendcye ııt.memtş. Se.. dedllm:ştJ.r. ~ye mutad bahaneyi iler! süreceksl _ - Anbarlar-.. !aşıyordu. Hfilfı., Sedi.ldın, dudaı.::ıarın,-i 

Yim Bey diyorlar, Haqim Bey diyorlar, Liğ maçlarındaki h1sı.1atın mühim :niz. Çünkü, bu kız mütevazi bir aile_ - Bak gördün mü, onları göster. da dudaklarını bu duğu rüyanın Le-3 
ona gitmiş. bir kmmını !>ölgeye ayırmakta oJan bu • j • 

_ Ben böyle şeyler tuılamam. İster taıhnatname 'stlşare heyet~ tarafından :ye mensuptur. medin ba.na!.. sirı altmdaydı. Rüyaua. lıu kadar tatlı; 
Bayim efendi olSllll, 18ter Bayfm efen.. seçilen b1r heyet ta1'3.fından yeniden S - Senin başka türlüsünü bulmana Ayşe _ile Ecved.. ıolan şey, kim bilir_ ~akikatte ııasıldl?S 
dl oıaun. PaNJan verdik ya .. tanzim edllece'ktil'. Tallma.tname ve 11.. ?znkAn yok. Bunda da beceriksizsin. Bergun muhakkak bulu~up, birkaç O, yaşının kuçiik.uğu ve ruhunu ba-: 

- Hay1m olsa bi2ıdendir be?, h eti dün ilk toplantısını bölge !Ailemizin !Çine b:r süprüntü mü so_saatlerini, kimseye şüphe vermeden!sitl1gi içinde her şeyı burada b~lar,: 
- İnşallah Bayluı olsun. =t~ ya.pmıştır. Heyet azsJsn, Ekacaksın? beraber geçlriyolar. Klm.5e nasıl şüp-1burada biter zannediyordu. Bu ayıp,i 

tn *. . ııottai nazarlarını bildiren bir rapor 1: - Süprüntü değil baba .. annemin he edebüir ki, onları bir arada aşağ\belki de günahtı. Dudaklarını b.r er_: 

dl-A~ ahb.barcl... çahıedik r blaşımı~ gel. hazırladıktan aonre. yapılacak topwn_ fbana lA.ytk gördüğü salon bebekle -ıyukan hlç görmemişlerdir. Sedad, ya keğe uzatmakla utanacak, hıcab du-s 
· ,,,_, ır ~ m eme ere a ..... ece.I ·ı • · d a.h - k ... , k dr tin 1kt· b eW 1 ktı L"'· b k d · • iz?. Kavuy. mu lira da. par dik: tıda talimatn.!\Dlenin esas şekli tesbı :rın en çok d a yukse . Vaf yavaş esa.ı u e ~ ıs~ ·-Yaca . 46.lll u a ar azaoa mu-: 

<Zafer abidesi) nam le blr abidenin _ Ne 0 Ha~Ut ata. Ne söy~en~r du... edilecektr. Hazırlnacak talimatr.ame E - Kim imiş bu bulunmaz Hind ku. il cihetle çıiftllğin mevsim sonu iş'.e- kabil, tatmin edeceği tecessüs daha: ••. 
~kzne karar veri\m:Şti. Bu yoloa bil' .. tasdikt 1 f kın 1 

. l . ti. T bu roorsun. umum müdürlilk tarafından en :maşı bakalım. Kimin nesi?. rine dalmış, Nevin, herkesin ar a büyüktü. Bu arzu muhakkak ki, çe_: 
deadkomklsykon ı.eışk.l ilk e:; . .ıt~~~·~n amcı:::uıey - Ka Yerv:ınt, lşltmedın? Zafeı de sonra tatıbik ed:Iecektir. : - Siz de tanırsınız. Bir müddet vardığı derin bir tahavvül içinde, da-1.ır.eceği azabdan çok dahJ. üzuntu.u vei 
sır a ır sene ı a. .......,,..... " - , .. • • • . • 
man Tevfik ~YJ de CZlfer ab.des.i> i orlar, Muzaffer deorlar: bır ablde ya. Galatauray atletlerının ~urada çalıştı. ima odasına yahud bir kenara çe~ı- 1 ağır~ı. Ecved, bir kadının .. mukave-5 
dl.ye üç perdelik bir p.yes ya7.Illış. _Bu- ı pılacak ya... ,._.lı .. ma günleri : Genel direktör doğrulmu.ştu: . p kitab okuyor, Na.zan hanını .se meta damla damla. nasl.J erıtillr, bun'!!; 
nu bana getirdi. RP.m?n b.~ ply~ı on ı - He... . . . . r- " S - Kim? daima rahatsızlığı artan kocasının yalbilen bir erkeıtt.i. Nıtekını, aııb.ı.rlarııı: 
b :'{ÜD sonra (TO;lebaşıı liyatrosun_ - Onu !çın yirmı beş lira verm.rst.m. Gala.tas:ıray at.leıleri kıı; faaliyetı : - Selma!. nında klhya yük arabalarile ya is. bulunduğu kısma g~Lnceye kadar: 
da ~) nanma.k Uzere gazetelerle . ilAn :ğerse aldığımız şey te:ı.tro bileti için bir progr:ım h.az:rbmışı,udır. : E Genel direktör, yerlnd~n sıçramış_ t3.3}'o~~ ya bsabaya iniyor. öyle diller dökmüş, Ayşeye oyie şeyierS 
f' m Beş on 0 •1 b~s yirm1, y rrmı beş j ış. programa naz.U'a:ı at.etler Çarşam • . . . ~ b . h k . , : 

Ü
. b'l tıer l>astırd·m - Bu Muzaffer efendi teatrocu imiş 1 _ 18 d" p .. - ..... mbc günler· de 17 1 ;tı, gözlerıni kırpıştıraraıt oı;luna a Ayşede, yenı uyanan er genç ız an.atmıştı ki, gen~ k.z, bcyec"n.an-: 

liralık ıılmak zere · e ' · • r: m " 1 ~. -•.,,... 
1 

: • 1 ed' -ı: k kar•ı bir .. .. be' . · ı Ec d: . t· . me urları a ne ımLş?. de kHllı merkeı'nde ç:ıl~nca.•:dardır. :tı. g bl, Ecv ın aşırı cwa asına y 1mış, yuzu pem ıeşm.ş, ııe e ve : 
SekıZ kol uzerıne e\."Zl m - N b'l 1 ı b · • E d d tl · ak· tığı · · b'' b.. .. ·1-- • - e ı ey m a ı ar. Kaç tane Mu.. : Anlamadım· kim Selma mı? zaaf var.. eve , av e erı Y .aş koluna gırınce u.> utun sars~1·ş.1. : 

l'ırdım r • - • • d • _Ne bileti J;u efencl m? zafer var.:. sakallı!. .. Beni kantlırmış br~!. : _Evet, niçin bu kadar şaştınız? nı hesab ederek, pek ziyade hoşlan ı- Anbarların arkasına isabet eden: 
_ <Zafer 'lılldesıl b<'Yim?. - Sen bır Jefa verdin va. B?.şka ge_ * i Genel direktör Iüzumundll.n fazlıı tı bu köylü dilberinden 1sU!ade et_ yer, ağa.ç.lıklı bir yamaçtı. Uçıışan: 
- B'z de oar O!l llra:ık a!aiun! ~irı;e, ~~k :ı.,b bıında dri!:ildir derıı;n. _ Hoş bana 'Iıta.pezonlu Receb der. ~el!ş gösterdiğinl anlamıştı. Sükft _fuıek kararında .. birka.ç teşebbüs, mü~ kuşlardan başka su ve kimse yoı<.tuJ 
- Ne Jçin bu bilet, efendm?. hsta~ u biz ç tıı~e ?Muz.ı.!fer varsa le'!' Hoş bir yakı:ıııyacaktım onu Azal> ı :net bulmıya ,.alıştı· lbet netice vermedise bile, buna. menfiB,r ağacın altına oturdu ar. EcvedS • · i epsme ver\!CP.,.;:Z . . . • ,, . .. .. • 
- <Zafer a\lıd<>S ~ ! . * kApısından den!ze bA•ıracaktım. X:ın. 1 ; _ Hiç, yani, daktiloluk eden bir,de denilemez. Ayşe, hicabdan kızara- genç k~zın rengi büsbutun k:oJ uıaş_S 
- Biz .de bari Y rmı llralııı: alalım. dırdıın zannetmesin. Ho'.? ben yutma. ı ~zla... ınk, yarım bir mukavemet göstermiş, mı.ş yanaklarına, mahmurlaşmış ırls 
- Ne ıçln bu efend m? - Ah bre uvmeni .. yakmıs beni bu mıştım ya .. yüre~ime şüphı> g'!lmedid1 : N nc:ae hayatını kazanmak: itiraz etmiŞti. Lakin, büsbütün kaç_ goz.erine, dolgun göğsüne, mebzul: 
- <Zafer -ıblde~;ı) ! zevzek. ki E k b bıçağı onun baca : - am._,. E ed · · k : 

B d lrml b ... liralık aıa!ım _ Tile! bre, tıl~t. a mı. uşa .. u - :...,r suç mudur baba? mayışı, tekrar bıılu~ması, ev ce, renkli, bol entarısınden taşan a.ç:ı._: 
- ıZ e y v~ • - tına sap!tvacakt'lll haf ;u. l"'' t edl d h • 
Her akşam bın·eıcı> llra gelmeğe - Geçen hafr.a vermemlsttm, Mu- . - : Genel direktör e~.sirri taşıyordu: zımni bir rızaya de c.we yor u. larına iştiyakla baktı. Ay~e de m .. i 

b!lflamıştı! Bu lşdP h!çbir kasdlm yo . zaffer .. Zafer .. tip!rcma.. Bt!I" bl(Ulium bleagum S - Beğenmedim bu kararını... Nitekim, bir gün evvel, öpmek ıstıe_ cub nazarlarla_ ona. bakıyordu. ~ 
tu B;r tesadüf banr. bu kazancı temin _ Ey... Ben seni satac.'\fum : _ Ben karar verdim. miş, Ayşe, razı olmanuş, çırpınmıştı - Ayşe, dedı .. .;en çok guzel b r kız.: 
etmişti. _ vermis bizi? o zPVzek, ttyat!'Otıun Bicaton parasunla ! _ Yani olmaz dersek te, ısrar mı Bugün madem kl tekrar karşıla.ştıkla sın .. seni öyl.e seviyorum kL hr..ydia * b!leta. Ben neler alaeatum. :edeceksin?. rı zaman, k.a-çma.mıştı; şu halde Ayşe. gel benimle lstanbu'a.. . : 

<Zafer ab.desi komisyonu) şa~ımııştı. - T'yatro b!letu?. * ! _ Evet baba!. nin zatından istifade edebilirdi. Na- Ayşe, başını önüne eğmiş, b.r dalE 
Nereye mUrıı.caat e·:seler: - Evet. SasiTdl"ll be 'ku:rum. Oyun_ Doğru da çalışsa~ ta bir de!a .tsmtm : bl so"ylemek ıt·razsıl olsa da birkaç gün sonra gldecek_

1
parçasile, öğrendiği harfleri yere çız_: 

cu idiler, hok!talıazriılar. : Yutkundu, r şey • 1 • • • ~ : 
- Efend m. B:z geçen ,ıınü yirmı _ Polic diye baıhrmadın? çıkmış. :et ek iStedl Vazgeçti. Söylese de, ıerdi. Korkacak, çck.necek bır şey mege başlamıştı; : 

beş liralık blleLimz! aldık. Y!rm; bes l!_ _ Ne bileyim kuz•ım ... Zaferdir de_ - Bu işin !tap~ı klm?. : .. ~ d · ğlu bir kere kararını/yoktu. Ayşeyi mümkün o1duğu kadar - Nasıl olur.. derli. 1 
rayı da VeTdik. İşte bıletlerl! diyor. - Maıhmud Salın.. :s<Jy.mese e 0 k .. "kl ek iS' tiyordu Kaç Niye o'mas·n Aysc? • dller, verdim. !vermişti omuzlarını silkti. Bu da ge_ uza :ara suru em · - · • • ·· : 
!ardı. - Aferum oTJ'ırra?. Den!ld mi? <Eyva.h bu gemi battı) : . İrtö i 1 b" tasa mıydı? Oğ.defa gördüğü, a.nbarlara gitmek tek- - Sizin karınız var_.. - i 

İş meydana cıkmı'\tı. Faka· mese:e. - Kim~ bra?. fetvası veraiYor. ~el dıres 1 r ç n Afır ı bffyordu Ken lifini de bunun için yapıyordu. - O benim sahiden karım de;,,l.l: 
de aavr kanu,ıi h 1cb;r şey yoktu. ı All.ahtan mı bıı, kuldan mı?. ·Iunun e maya Zu ın ' · - te dd"d" • 

.,, - O oyunu o7Jlayan an.. bir ~d'-i de' muradına. erm"' ti. Eh, ne çı_ Ayşe, pek kı.sa süren bir .~e.. u. u ki.. . - i 
Teııebaşı tlyatrosun.ı tutmuştuk. PL + Yoksa benim her tuttuğum işde : "' b tl .,.. d _,ft_ ı'çlnmüteak::b onunla. beraber yurumege _ Sahıden değil mı? Nasıl olfü, ya: 

yes·mız musaddaktı. İl1'm~arımız çıic_ alu;a.ltlığun mı var?. :kıardı bundan.. u p a aı.ı....... • . .. ? : 
mıııtı. O;vuncularımız han!'dt. - Mori vallahf tutar~m o saltaı}tyı (Zafer abid!Sil kom.syon~ beııl malı_ !randevü evinde tecavüz ettiği bir kı başlamıştı. Hislerinde yeni b~. rone.1ancıktan karın olur mu ... ~ b"y; 

k öldürUrüm mori. Aldu benden ytnnl ,_ ğ Bil t : . llnl 1 da ne mah sans başlıyan her genç kız boyledlr. - Olur ya, senin aklın e.mez 0 -: 

reı:;om!syon :ız.aıarı boyunlarını bil e. beş lira, dedi. czarer ab'desn .. Ver. !ae:~~~.ve:ı~;i ~~:n~. u cı~~:· oYW:. :n, bıl~:~re ge o masın Korktukça yaklaşır, bir eprvane gibi le şeye. biz onun'a. ~aklkı:ı.ten ev· . ~e-s 
~ miş bana Kel Hasanın tlva•ro b'letl, y.anlar hep :nahkemevı, e aeJdiler. : r var. ı • • • a•oaın etrafında döner. 0, muhitindelğlliz. İstanbula gidince o başkas•le: 

- Bu b!z!m Zafer abidesi deıs.l: bu mori. M<ı.7ı vallAhl o sakıo.llıvı tutar_ " • Çıftlıkte hır Cinayet - ~. ik , • 
Mahmud Saim B<?y!n Zafer ab.desi.. de_ Ortada hiçbjr hile ve desise olmadı.. : aördüğü erkeklerden çok deg,ş o.an yaşıyacak! : sam Receb ığan!n işkembe kazarıma • " bi ı 
yip geri döniiyor!ardı. tı anı...,ld1 Neticede <beraet> ettbn. 5 _ ........ , bani bana çlUlili ge Sedada ve Ecvede ltar§l bambaşka r (.ıi.rkası y:-r•orı ı 5 

sokaeallım_ • ~.,., • * - Nasıl da verdın okııuıadan . .. fArkua vıarl \.. •" 
.. _.__ Al'·-~-a. Aı••••······················································· .. ······ 

- Ne bileyim ben?. Ttl bre eşek llallmud - - --··-·--··--·····-·---·-·--·-·-·-··-···· ........... . 
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Fiat miirakabe komuyona ih
tik4rla ,uldetle mücadele 

ediyor 
İmıl.t (Humsl> - Şehrlmisde Fia 

Konya, CHumd> - Had.tm'deki Buna m11bb1l GOlı:n, duru, aotutMüra.kabe Büroısıı açılarak raallyete 
erköpr11 4;allı.yanlarmdan ıstıfade müdrir ,. hAznndır. J1Uat Karalu7wı ıeçmlfUr. rıat Mürakabe BüroBunun 
derek elektrik latihsall iÇln yapılan dld baatıalıklt.nnı lkleN!il a6Jlen1 jcall.pnıya başliama.sı her balomdan 
tltltler mtl.sbet netice Hrm.iftlr. yor. çok telirll olmUftur. Mııbtetlrlerle a.. 
Göt.su .e .Kanısu, Yerk6priide bil'- Her iti ftYUll ltıdlal, cmnanla.r ve manaız bir mücadele başlamJftır. Ya.. 

e§JDekte ve eo _ 70 metre y11kaekten 1 muhWllıf ma.denlerl muhtevi oldulu ll:al:anan muhtekirler derhal mahke. 
~llıJ'a'Dlv ,aparat akmütaclır. itl ftlpbells balmıaıı dallarla bpalıdır.lmeye 1'8rllmektedtr. 
tarafında 1000..1600 ıneVe kaplıkl&r Dikkat.. ft tetıt1b deler '8rki>, :ma l'la.t mtıratabe ıtoJDilYOnu ııda 

ulunan bir ?Milden prba ttarak biyet 11e ımman.Iv anetmettecttr adcleleı1ne aa\1' ftaa koJDl'Qftur: 
p.rlca dlhum 1'8 ~k çayı.. Jmeldm Y6*0prtl dftrlllda bir -.. KOJUD etlerinden uramanııı klloau 

m da birle§ımsllt sıtmıvt çotaıan manlar maden t&n1lrll de Jatıb.sl 1 cklbç Ye mırcık 80 dan, kuzu 

..-uam1.11 .üdea9 iRIUlp ptmette • m6f .,. tlttn madeDlerlne tuad peJniriıı kilosu ao, ıtinel nevi pe 
ec:Ulmell mtlmttbıdllr. n.lr '118. urra ,.ıı 1'10, TrUzc>n ıso 

Jtaruu. tarnatındall. Oökn ile SenelerdenbllS Japıla:n etttlerden tereyatı da 150 turuşta.n aatllaea 
lrlett.ill J8N tadar IMtW • mll aonra.. basln devıetr. Ja.pıa eımı bu. tır. Bazı muht.etırler bu ftatıuı az 

:tıe atma.k1ıadır. Aradatl :meaare r&J'& da uatmıo b11l'am11or. Nafıa bularak peynir '" tereyatım ptyua.. 
llOO ..ıre ıı:aftntır. Vetllıetıl. Yert6prt oalJJJ8D}vmda1dan taıdırm&k 1ı1tem)llerse et. bun. 

Gerelc 06U.. prelt ~ bir ened1 lltihla1 antraıı J8pmak1ıan tartı oezı1 tedblrl• -1JDDUftır. 
m.ubtellf m.adeDt ht•ılvı btıiS oldllk lttn J9linde ilk C11111.11er1 Tlcuda ıe.. J'la\ mllratabeai biltDn esnafa etL 

n fQpbeldMtr. t.ırmettıedlr. tna.l edilecek elektrlk,teı lx>J!D&k ve fatura .ermek m.ecbu 
Karan, tıktJlı ,.rdt Mbmt.1almr. IM;ot temım ıabrfk edecek; o ba- rtyetfni c1e tıebUI etmifUr. 

111 4elfldtt'. Oeçtlll .,m.cıe te. v 1et1 kMI. 111 lı6J'erl Jfl)dalldm. • nar- ıteledl7e nılll 
~ısGbıaı J'llPtıll sMJmekMCD:r. bl1ecek 1ıı1r bdN -.ııaeatm. Darıoa Beled\Jle Re1at. Batkı ı.sııra 
==:....:.==-=-_:__--========================:-ı tmift.lr. Dancada beledlJe lfletlnde 

san'at okulu yeni mezunlar verdi) tıedenberl drttp ıe1eu bir lhıtıt.t da 
_ oldutu 16Jlenmektecllr. 

~x::::.Aiiiiiilııiııl ... ıiiilıiliiılıııl 
KODJJt (B'maal) - A9ıb0mdanbell pek tok IUl'a'ttlr yetlfUrmll olan 

~.uu.ır-~ otala 'b1l aene de 30 Dlft1lll wrmift;Sr. BUDlardan lt il 
~ ı ı daldrol. • a mod8lcl 111 , 11 1Dti11DCOllCI•. Ke11m1« o1t111mı 

1 m,e..taıım. w maraııgos ~ ~. 

llılml w.ı turtusma ea • 1• 
:ttııım kAl1d n aeıımos fabrlkala 
~ Sapa.nca 16ltknden ilale edllece 
u teslılatı hızla devam etmeıı::tedir 

su banılan d6fenmul tehrln içine 
kadar gelmifttr. ş;m.dl tzmlttn meş.. 
hur deml.ryolıı caddesl tam orta Je
rtnden açılarak bu boru'ar yerlerin 
tonuıma.ttadır. Klor hbrlk"m1n lD.. 

patı u UerU,W. ------para dertli 
BWa CHusm:t> - Burada ufMlık 

lçıllı fevJWlde mlıımM 'M il -

tmta ~· PiyUada ne arı 
lmıııteiUr: Te nıe de t.util1l kurWjlardan 
_. ~· BettaJıılan bir tutu ktb
ıU .-ıı..r, 1l.fal1d* Jiz para bulama. 
m.kt&. emaf ta mtlfteri.llllıl ,O. pa 
ra aert ~tıediır. Bu JDm 
febrin almı •tmı lfleri adetl lr~ 
alramıt. halk ufat!it para derdJ.n. 
den ba~ ~ etmQıe '-'la.; 
mlfkr. 

•Soıı Postu D1D &ef.rikasl: 113 Gayrimeşru 
birleşmeler -••unnra.:u.~,~.:~m .. ,.uL )<OCAlıtUSU E 

ıerine uygun bir aue nizamı kurmak Yus-•un kuvveti 
ve aile sev1yealııi yflbeltmek ı.temlf_ u.& 7 ama.n 
tir. Medeni Kanunun aile ahklmında 
yerleşm.lf itiyadlara ve telakkilere gö - Pehlivanım; bak §Ufada oturaıı 1 haber alan :ıe kadar sporcu ve 
re rötüıler yapmak kanunun bu ro. pehlivan aenıaıe idm:ı.n ailresl Y&i.>mak meneublnl vana içeri dolınu.şl&ı'dL 
lünden ve malcsadından çevirmek ve laU,.or. Muvafık l'iiıi1J'orsıuı ;vapııııa. 7irciler birblrtn1 oiinereeame :v• 
hukuki inkıllbı yarıda bırakmak de.. - . YUllUf; u:ı.aktan .. Pehlivana baktı mıeJardı. 
met olurdu. Bu düşünce iledir ki, bu ve Pıyere cevab verdı: ~er: dtldfliil oaJ.dL Yusuf, 
ahklm. olduğu gibi kabul ve tatbik e - Pekı; porbacun bel .. Söyle ıeıbilı wile humma aldı. HaUJııti: f!VV'fllAı• 

"ili kefere!.. tolcalqmat l&zmıdı. ~ bu 
dllmf.ltlr · Piyer; Coresk!yl çağırarak Yueufa Yuaufa Ol'retmek iDbı stıreel durd 

Bu noktada M mflllhazada tama. takdim etti. Alatıırta 811reııe heltP•l"W'ıu 
mile muta.btltım. Milll ve sosyal haya Coreet1 Yusufla 1an:vana g~ldltleri nevi diterf olan. hqımJa toka,IQ:ma:Dlll• 
tını 1eni battan ya,pıp kurma vazlye. zaman aralarıu:ta bariz bir vllc\ld. far. u.sul1hıtl GtreW. 
tlnde bulunan TllrtJyemiZln kuvvetli ti aözWmıtı:vor ıı~ idi. Gftret tetrar bafladı. PoloD7&h 
bir clin•miznuıı thtıyacı vardır. Tür. ~er; bir parça heyecanlı söı11nO.. oev1t .,. aıac bir feYdl, Yuautun to 
kiye vazu k&nunu yalnız emir veren Y<>rdu. CUnk11; Polonyalı Dehlivan ot. nndan, ballndan tapmak lobı old 
ve kumanda eden blr- kuvvet delil dukça mtihım. bir ıüreşot idi. SonTa: :verde noı110tdıı. 

.' m1Jsabık tablllyet1 ve ustatıtı nrdı. • 
yettıttrme ve yt\Icseltme vazlfes!le mil Yusufla da okkalc.n b 'rdi. Yusuf, hlo oralarda defiJdJ. A 
tellef bir neVi naa1et makamıdır. Ne de olsa Yusuf alafranıa ~ etml)or, bi1Rls ıa79t temt1nl1 ve 
P.suen kanunu medeninin kabulün. eli!"ınl bile 0ı1miyordu. daft'8DJJOJ'du. 
den malcsad, tahaccür etmlf itlyadla. Sonra; Piliz Nlll"1J1lalı cibi de tahhar Bir datı"ta: PotmınJmm h 
n 71kmak kötlerl orta zamanlards bir surette ağır ve sallı olınadıtmdan ıeçet. Yusuf: ııasmm" ne e.eMe 
talllllf m~elere asrın ve medenJ denk blr hasım karşısında belki bozu.. '°'" " ne de batta bir 011Dl 18P 
yetln emperatlf'lerine uygun yenı bir labilirdl . . Kuvvetleı:i. okltıtlan hemen, d1l. Yalnız, bumının •?dınflanna 

. hemen b r derecede pehlivanlardı. Ço. tabeJe ecl:viordu. 
n1s&m vermektl. &iti a1le hukumu.. restinin ustalıtı da cı.ba ldi. PiYer. Yuaufun bu tutQunu 
sun demin sö.rledıtım eaa.sl"11ndan Yusuf; minderin b!r başına seJdi. memlltl. Halbutl; P!P.B daha fit en 
hiçblrlai bu gQnUn medenl aile hayat Her rtıreşte ol:futu gjb;, asabl:vetten de haamma ?ıllcum etmı.,tıi. 
ve tellkkislle telifi tabll değlldr. rengi bir parça E&rarm~tı. Bal '" lllOl ııter: Yulaf l\lreel bOJle tut.ara& 
Buırtn çok zevcell aile eauını mü.. ellerinin içine aldıtı iri kumral blYtL nlleblllrdi. Bir dab'ta :va seoto, 1e 

dafaa edecek medenl blr in.san ta.sav ıarmı bUküştflrQsordu. medl. Birden '1meek oakar ıibl bfr 
vur eclemi~rum. Aile aşk ve muhat>- Ymuf; unKi, ciddi bir sUret tute.. retet o1cba " Tuınıtmı taım ,. .ir1 

~ 111va.sıdır. Çot zevceli bir aile -~ ca;:ı:n:.~: ::r::d::d!. P yer . ._ klil»~!1~: 
rıya, bued, tln ılbi ahWd d1ifkünlü lelOsııI Yu.mfa: bel~en &48il1 ne el ~ Yusuf; PolOll)'&lın ud bir hare 
tün en korkunç kaynaklarını ılnesin ve ne de ayakla dokunulmayacatuu götiıa capnazına aıan.t olanca tu 
de aaklıyan bir intltam ocatıdır. Böy tekrar tekrar an tattı. D!Qer o:vunlar, We taldınp ırırttıattı J"ef9 vunDUI 
ıe blr ailede yi1tsek bir allede yQk.sek tstenildiA1 rlbi serbestti. Zavallı Çoreskl ne oldutunu 
blr tarı koca aevgi.Si, ana baba bailı. Yalnız. botarcaı.ma boyunduruk wr. 11113tt. Yusufun UZ'lD tollan 
Iıtı tahakkuk edemez. Böyle bir aile. malı: ~asaktı. giren ır~vdesini 
de şen gönüller ve güler yüzler yok- ArbitrliA'i PIY'?I' yapıyorda. lamam!ftl. 
tur. Blllki.s, tın ve k?Skançltk aıe.ne Klüp 0 kadar katı.ıb91ık!nsrnıştı Id: 

yanan ana gönftllerinln acı ve aesslz meğe tahammül edemiyen bugünkü l lazda.n evlllltin daimllltı e8Ul idile 
ıztırabı vardır. müsavatçıı nesU. ailede despotızme ta tukuDdan ~ettecHr. Alleck1ci 

Bugün aileye sırf dlni bir te4ekkül hammill edemez. )'ikllk ve müsavat lcaJdesl ise Fra 
nazarı ııe bakarak onu kendi haline Bu böyle olmakla ber,aber, şunu da inkıllbcılannın XVI mcı LouıS ı 
bıratmata da imkA.n yoktur. ~tJden unntmıyalım ki, Medeni Kanunun sine tartı açtıkları mücadelenin 
ane din aleml lÇlnde idi. Buglln kad. aile ahkAmının ı.stinad ettlll dört dem hukuka lntlka.l eden izle 
rosu içlndedlr. Ve bu kadrodaki ye. prenslpln dördü b rdcn de ayni tuv. Tali kıJmetteki bu pren.siplerın 
rini almala ve Dev etin llyik nizam• vet ve kJymett.e de0 1ldlr. Bunlardan k yemiz lhtlyiaç vo itlyadlarına 
nı tabl olm&A'a mecburdur. tek zevcell aile esası mutlak ve söz tadil edilmesi Türle Aile HukukU 

Hele evllliğln koca hAkimiyetine götürmez bir kıym'l:!ti haiz Lse de dL kıllbının bü}'ilklüğilne naltise 
müt.enid olma.sı ye sırf tocanın in.de_ ğerlerlnln kıymeti izafidir. Benee as- mez; bllA.tis günün gayrimeşru 
aı1e ınflsah etmesi yani tallk esası ırıda meden1 aılenin tek bir mü.. }eşmeleri ve nesebi gayr~hlh 
bugünkü abllk n hakkaniyet t.ellk.. meyyiZ vasfı vardır, o da tek :ııevceli larile orta.ya çıkan derde mü 
tnerl.Dl!zle a.sıa barışmıyan blr eaaB- olmasıdır. Falcat evliliğin daimJ "8 mertebe deva olur. 
tır. ve eaki hukukun k;\dınlığa reva tamamtle laylk olmaaı, ka~ ~ ara Nasıl ,.., nıe .rolöa? Bununla de 
gördtllti hata?etlerin en büyülüdür. ında. tam bir müsavat hüküm .&ilr. devuuıı &ram.ala gellyorwn 
oevıe' camlaaı lıglnde bile deapot ıör meal çok söz götürür esaalardır. Bun. _ ...ı-- .... .. (Devaa edeı_. 
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1 Telgrü, Telef'on Ve Telsiz berleri 
Rusya ve j 

Bulgarls aa 
Tanare 
ala al arı 

l ingilter.e ve Rusya f 

iranla ittitak 
akta diyorlar 

Askeri 
vaziyet 
[~tarafı ı lııcl ııa>laclal 

Gerginlik 
devam ediyor 

Bir Bulgar gazetesi 
ne diyor? 

Slettin ve Hamburg 
bombalandı 

iki lngiliz gemisi 
batıraldı 

kot, D.nyeper dirsdı ~rkl. Slinfre-po!_ 
CBqtaraf• 1 incl sa:sfatls) BJvas1opol. 

gibi, B~lk .Amerltada da çok bü _ 2 - Moslrova • Yelez • Gorlovlro -
yük tesınt vOcuda getirilmcs.ı veya .Mar.la.pol (Aza.it denizi sahlllnde). 
mevcudun tad1ll !Azım cclmektedJr. 3 - Moıskova - Miçurınsk • woro • 

tncD.b: • ıtus • han ittifakı nez - Ro6to!. '"'-'--isi nı 
Çörçll d31iy(lk Brltanya ve Sovyet Bu dcml.r)'Ollanndan ..,,........, :n. 

Rusya. De İran ııruıncta. akd,..."- yepe:r dirseğine ta:ıar henüz SovyeUe. 
V\.l.U1::n ı1Iı ellııdedlr ve DinYc:>er d:nıeğ, clvn. 

,eni ıı: ~ ...... ~ müstenit bir nnda müttefik ku7veLler t:mıfındD.n 

Avrupada 
kaynıyan 

için için 
kazan 

ana bclrolannı nıuh3raıa eden bu trş 
kilı harekete geldi. • 

Kesit halk ktiUelerlrun Jıerhangi bir 
.ideoloji gayrctilc delil, sadece müstev. 

Yazan: Selim Ragıp Emet llye karşı olan memnuniyetsldlilnin 
lıwmamilc. bu lıarckd, ~k müsald bir T OJJrak.larlWn büyük blr kısmı is- zemin bııbblldi. t:;mumf.rdle her de-

<cBulgar milleti Avrupan~ Alman tebliği tayyarelerin 
tanziminde önda olacak b r B l" · · kad ı 

mwı • e ,, ......... ruı. llAn edfleceğ.l _ tOOIJ)> keısflmemış olduğu dıı bugtin için 
ni~ soylemiş ve ~ıı lttlfü:, harbin pek malllnı d~:ldlr. Kezatk, bu hattın 
müstı:ıkbel revvınde Iran ıntlleUni bL Pretnı> berzahı ~rkından Kırım ya -
zimle blrleştlreoe~. demiştir. nmadaımıa ııeçen kısmının v.azlye~i da 

taa edilmiş olan Avropada bir ruı:le fşgaJ lnıv\'dlerhıln ho_şana gitmi 
müddeitenberi bir sıkıntı blssedfllyor. 7en bir te.J' "1U'Sa, o d:ı, bu nevi pa if 
Şurada, burada nnişahede olunan sa.. halk mukavcme1lcrldlr. İşgal sah.ısı.. 
botaj hareketkrl, tahrikler. ,{izli be.. nın genf.şli!i ise bu VilziyeU bUsbütiın 
yanname tettilerl v~ o.rasım vukııbu.. nuiklcştlnnt'ktedtr. Alman mukabil 
lan ıruikasdler bu sıkıntının maddi ifa.. tcrhlb tedbirlerindeki azami tı1dılet te, · ~ ının cwarına ar ge • 

millet olduganu i&bat diklerini, Hambuı·gda telefat 
deleri oluyor. bundan Ucri ge)mr~dir. 

etmiıtir)) olduğunu bildiriyor 
Çfüçll kıl mevatmınde Alınan taz_ hl 6ar1h olarak blllnmemektedlr. Pil • 

yikinin ~~ağını gösteren hiçbir hak ka Aznk d"nlW\tn ş mal r>ah l:nde 
emare bell.rmediğin.l Brltr.ınya mllle kdin Ge.nits~Kck ş hrının bundan ev. 

lmıdra 30 CA.A.> - llava nezarııti tine haber vererek §Öyle devam et· vel m!ltteiik kuvvetler tarilfından znp_ 

Birkaç umıı.n evvel üzerinde clurma.

1 

İntllWcrin otedenbrri ıı.am:ın dcnflen 
YJ hmımln ı:öntiıtiımüı: bn v:ızlyctln, me!'huma kendlJr.rl için tabh bir milt. 
o zaman, maclb ı;ebtblni, k1''a\i Av. t~fık acldcdcrek onun ınanrviynt üze. 
rup:uun h:ıriçlc ı'lilnasebetinl keı;cn rınde yapat'aitı te lrlerl yııkını1an mil_ 
ablukaya, müsaid bir ekme ve biçme rakabc edip lcab eclen tedbiı·kreı baş 
devresi idrak edemeden grllp ("atan kt.. \'tlmıayı Ulyad etmeleri de, ı:enc bun .. 
şın do!urdatu cıda \'e yakarak endi. dandır. F~t hu hal, bir~klıınnın id. 

nı:ısya ile Bulgnrista;ı arasında 1ıer. 
ginllk devam etmekted11". Bu.car Na _ 
l'Ovna Borva ııazetesi yazdllıı bir yruııda 
eunı.an söylcm"ktedır: 

•Bulgaristan beynelmilel ~ 
elınd~ kadar dn.ma d:,;:rQat b:ıre.ket 
etnı.ŞlUr, tıu yüzdcr. de b:.rr.ok ll:JJ'luk • 
lara maruz kal~ır. Bunu s~ıer 
her devletten d.aha iyi bill"rle!'. Bulgar, 
nı1llet, Sovyctıertn idı!Ja ettiği gibi 
henüz rüşde erl5DJemiş b1r mr.Jet de. 
tlldlr. Buij;ar milleti Avrnp:ının tami. 
nılnde ve lııtt!mınnd.ı önder olacak b.r 
nııueı olduğunu çoktan ~ etmiştlr. 

CRadYo pretesf> ----o----
in gilterede tank 

imalatı 0 ı 0 20 artli 

tebllil: mişUr: - tedlldiğl bildlr·lmtşti. Eli'er bu, doğru 
Dfin ıece. lnıııtz hava ku""'tıe:rJ Gelecek: i.k:baluı.rda pek dde , ise bu şehrln b!raa: daha garbinden Sl'. 

~rdlmıUl t.!lnarf'JerJndcn mllrek. muharebelerin §lmd·ye k dil tll çen bu hattın bu bölg•?dc de kesılmiş 
keb tııvvetlı bır teşekk!U, lle.ıtıkta.k! en . ' ' a ar bu olduğunu kabul etmrk ın.zım Cl:'llr. 
mUhim Alman C~ o!au Stettln'e ta.. lr.ızbde gördüklerinden çok dnhn şld_ İşte Alm.-ınlar Gimdl b:.ı dem ryolu - şclerine atfetmiştik. Buna, clışandan 
arruz etmlşt.ir. Bu bombardıman. bU. detli muh1Ullbelerın §nrkta. Jnkişa! et mm Moskova civarında dnhı truır1blne mdıaretle idare olanan v:ı dnhllln 

ga.)Tİ memnun kütlelerinin en has.~<ı 
yti~ yangınlar çrkıınnıştJr, D:ter bQyük me.'>ine ve ayni zamanda, bu nd:ıldrın uğraşıyorlar. Eğe~ bu elvanlı. bu hattı duygularına Jıitab eden ııroJla&andarı 
bir teşekkül, He.mb:.11'1; <k>k:ıt:ını bom.. 1st11Ası tehlltemnın, her §ek.fide ken.. esaslı bir surette, yan! uzunca btr Z.'\. ilave edecek olurs:ınıı, ınt·~ul Anu .. 
balıunıştır. dini göstermesine herhalde intizar man !cin tahrıb ed"b!l rlcrs• buıôln paom nasıl infilaka mühryya tcbli. 

Oherl>u.""8' ve Havre dek.lan. daha az etmeli,y1z. Sovyet cephem geri91nde bulunan ve keli bir hale gclcllfinl nnlarsımı. 
mmıtm dl~er tannıız!ara hedef ol - ,...;.:_n .,. d k•- n dul b' •-kad d"'"rlne -"huletle kuv uşt ...... ~. ıe a ~ us or arından r mm"" a"l ı;;.. .,u - Bir '-akitler i~Kal lı:u,'Vetlerl01' 'karşı 
m ~lln tayyarelerinden seklı: ve Çinll ırkının tükenmez manevt vet kaydrnhn1131ta lmkAn veren arzani hal ve hattlu~tıc fili n7i.rctı tt'ddrcler 
tane!! n~d.ır. Ta,.vyan:Jerden birl kuvvetinden bahsederken, Avnm Ka.. dem.lryollardan bir tnnrs•n· hesab ha.. menfi bir mukavemr.t $eklinde tezahür 
blr ~an avcı tayyares d~ürmtış • .maraaı kendisini şiddetle alkı§lruııış_ rlci etmiş olaeaklııf!rdkır ve blaunu~ ehem.. eden mcmnunlvclsbJlğln bugün Deriye 
ttir. tır. rniyetll blr muva a ıyet 0 cnı-;ı mey- doğru bir hayli adım :ıtabUml olmns•, 

aı •-t."'"-1 A'" '"· dandaıdı:r. bu işin, düne nlsbetle daha nurla ''e nıman "'- .... nwK mubareMsı Bu hatl.<ırdan b!"İnrf~ne karşı b r 
(A . .A ....... A ...... ,i1;I. Çö" il mtıe 1 B'-..r. tlaha tcşkllath •Jbrıık yn.pıl:ıbilmeşln_ !lerli.n 30 .) - .c.ı.unall """" &"· rç • r n, .. ., .. k Brltanyayı muvaffakıyet tcmtn!ne ut\"J'aşmnktn o. 

dl:ı eUiklera ıibl, umtmll bir kl)'aM 

İngiltere~ Dl'31 s:ı.vaşta, Alman ha.. tebdtd ettiği denizaltı taarruzunun lan Alman hılvll knvvet.ıl:'ri eğer vazı. dendir. Avrupa komünlstlrrlnlıı bu sa. 
Ta tunetlerl dlln gece Grentjar - tahakkuk etmemesinden mütevcllid yeti mtl:ıaJd bulurlar da bu gayretle - ha.da raaı bir rol ır:ı ettiklerinde sfiphe 

'"onilAto yoktur. Sovyd Rusynnm d~nk.Tas! 
lmıdra 30 CA.A.) - :tncntcrede- ıe- monUı'tm doğusunda 8000 hayretini 1tade ederek, Temmuz A rini ikınci ve üçüncü demlryollan U7e_ cephesine kllrsı moh tif 1>ir va?l:vd 

oen hnftn z:ırtıod.ı tank 1nulAtmm bır luk: bir ttcaret geml.81n1 tabrlb et ğtıstos ve 
0

EyliU aylannda, hıgıı~ rine de teşmU cdebUlrlerse o ~,amnn içinde bulundu~u sıralarda, komünbt 

harekeUne müncer olup ta A\•rupa 
Jnt'asına bir askrr ihr:ıt'l Jınr~ketJn1 
kolaylaştınr m1? Bu cihet ayn bir 
tetkik men:uudur. ıaarn:ı.fih !.llrast 

emniyetle ~ylenf'.b Ur k.l işpl edilmiş 
Avnıııanın bütun ti1id ncıkt:ıfannı ele 
geçirmiş. ~atı mııntuam ola:ı bir 
orduyu, bu nrvl harr.ketlrrlr belhl i7.'ao 
etmek mümkiın olablllr. Fakat bunun
la. onun nıatlübiyetlnl temin efmek 
knnaatlmh:r.e ve kolayhkl:ı n,ümkfin 
olmaz. Eu hal. oha ol ~ bir tak•m ıt1. 
ı:iinah tnııanlannın b:ı.';1nı J'Pr: t:ılrii 
bir istiblis heyecan ile kıl lb,erl C'.:U'p:ıD 

lnsa.nlann hanamanmı 5Öndüriir, eo. 
lak, eocutun lcanım akıhr. Cünkü gJ_ 
rlşfiJ!i cidalin bir ölüm cTırlm dnvası 
oldul'tınu bilen imr.fl tnrnf, en ufak 
iz'aç hareketini en ş!ddelll c!."D lll' ltar. 
ır.ıl~d·rmaVt, rn ııkdıom nrır,. :ow&Mk. 
tır. Bilir ki kilçUk blr merhıımE.>t, llrride 
krndlıılne büyük ~arariill' r:ctlrebllir. 

hafta evvelkine nazaran )'tlzde yinnl mfŞ, aşp1 bö.'fiede oldukça mühim blr müttefik ve bıtsrat ınemlekeııer tı _ muvattakıyetlcrinin ve mensub oldu1t- teŞJı:llit, umum,yet itibarile pa.<;ff bir 
~tinde fazla o~uğuna ve esasen o d'.,.-er- + ..... ekicfilü i"ınde yariiye:n caret gemllerin..n zayiatı, g""en 3 ay ınn. müttefik orduya yapnr.aklDn h'z. durum llttlsab etm'-'i. Fa:ıl' .. e~ daha "-':.a içindeki ımaıt.tm b~r ret.ot" '""" ..,.,...,J .,... Y4 -,. in .... ____. b:ttabi o nlsbette btl.. "'• "' ., 
ltU ettiğine daır resmm verfiım hab;. bir harb geıniS!nl tam blr ~abetle ba. yanı N.lmwı, Mayıs ve Haziran ayln. ~ 1 ..,,,~v=> zlvade kar$• taraf ale)·blne tccel4 cdi. 
Londrada bllyfik b.r ıncmnuı:Uyet u • tır.mıftır. n zay?a.tınm üçte birinden fbarct ol- ~uurda ooylf'mek l1\zımdır, ki Al _ yordu. Hal bera.kls olanca, bH'4bl işin 511Lim &a.fPll- Cm•~ hndımuştır. Halk Rll&'r.l,..'\ eoıı: m·k_ Düşman, dün ~. Almanyanın doğunu söylemlşt'r. • ma;p hava kuvvE.'tlerlntn şark Cf]>he •

1 

rengi de detıstı ve hemen ht'r yerde 
tarda tank sevkedllecetlnden do'!ayı tlmal sah1ll üıor'\lle akın ~pm.ış -ye cAyni müddet 2arfıncta., d~man sindeki bu hareketleri ı>ek kolay oı • --.--

1
--d----,-b-.-----s..._ _________ --,---

aevtnmektedlr. bazı tayynreleri, Berllnin u~k clva. ~inden vücada gellidiğlnıJz me mam.nkta.dır. Zira, Sovyet hava kuv • ıta ya a e ıse on alınan ıta yan 
a .. ft_A ..:r-- zarlstan .son derece büyümektedir. vetlerı hentız tam b!r şekilde hes:ıb ha. 

Akd • h b rına k2.dar g~. B' ,.._.... ~ eniz ar ı• nhalle:ı 1942 nesi ricl edilemedlti cihetle Alman iayya - 1 1 d d ld • 1 • 
burgda halt'a meskUn m .ere a.. Başvekil, mütte!ik!er içln miihlm _ relerinin bu hareketlerı!li ör>Jlyt:btl - sa f Ş arı ur uru U esır erı 

(Bas tarafı ı lncl sayfada) tılan bombalarla alvll halktan ölen- mat nalöeden eb-tımnlyetll gemiler_ mek icln bllyük gayretler sarfetmeğe 
BerlJn 30 CA.A.) - Bteta.nı· lcr ve yaralananllir olmuşt.ur. den pek azının zart cdi,dlğinl söyle- lmk!\n bulmak~ olduk!an gıb! ayrıca Roma 30 CA.A.J - E blsele:in 63h-
İlk say!aJa.n.ndıı. A);deu.1ztıeıd iıaı. m41 ve demlşUr ki: ehemmiyeti !4Zlı\ olan mıntakalarda e_ sa mahsus kartlo.rı.ıı. tevzJlne aıtıZarcn 

yan zaferini bllyük hartlı başlıklaıia Şark cephesı"nde Şlmdi Amerlkanııı yeni in~ ettığl 6aShha.vagözetleıruı gnrplıırlle blrllicte elbise satışlann.:!1 tatil edilmesi oun. 
tebarüz ettiren Alman .... .,,,telerl İn_ mühhn hava mllda!aa mıntnka arı dn dan evvelki mU:nasil tedbırler gibi bU_ 

..,....... - muazzam mlktarclıı. cremı y•ıı<ınının n.. k ı gılizlertn uğradığı atır 1: ylatm ehem b " 'ti tertıb ~mişlerdU-. Dilha.ss.'\ Mo.slı:ova tün merniekette b ... lti b1r nn ayış \e 
miyetınden bahsetmektedirler. Bu za har vaziyeti bizlnı gemllerimlıe ;ltibakı znmanı et.rafında 50 kilometre derJnl.(:ınde bir dlsipl.nle knrşılanmışttr. et. İtalyan s11Ahlarının Akdcı:ıizdo pek yaltlnşmıştır. Bu 8Elyede, 1942 ae. haya müdafaa. saha.sı vücuda get:r - Yeni tahdldler 
o ~ha8:m~... tıçlo korlamo bir .sil&h caa. tuatı ı lncl aa)'fJulaJ nestnı, i:ri bir net.ceye isll flmldln - mlş olduklan ajans habtrlcrlııdcn an- 1t.aıyada gıda maddelerıne yeniden 

Londrn 30 (A.A l - Ş mdiyc ka • 

dar, Volşetirde, İtalyanlardan 71 stL 
bay, 1560 yarsübay ve ruıker!c 1450 

yerli asker esir alınmışt\r. Bundan 

başka, mühim :nikt:ırda hnrb malze

me.!1 iğtinam edı!mişl.!r • ..,,,. -~ ... ır ~-·--· - ıw-•-- ır"'rc d--'z. •-•--•·- tahdldler kon:nuştur. İtalyan gazet.c.eıi flD lnUY'ôl.ffak ~ "...__... - ,_ " """'• ..,,~ ...... 
~ta Aa.a- ~t ta Boma ao ~> - haı,ran tun-et... Loodııa 30 CA.A.> - HArb ma.ratma Buırüntil y.uımızı blt.irl.rlı:en vışı rad başınakalelerindc b~ .zorluJı:la mtka .. --------------

rafından bQy(ik bir lleTlrıç!e karfılan: leri, 80D s9Dıerde, Dlı>"!INrle. bu neh.. ka?'{Q).ık olmak üzere btr mi.17ar Jn,ril!z 708UDUD Verd-iı bir haberi de lı:nYde deleye ak! yazılar yazmaktadırlar. 
mı.ştır. Alma.nl&r fa§~ ital)'a için iyi rtn bir &Yalı •r.&auıda. bar m~ ıır.sı tredlntn açılmasma mOtealllk dcoeğle. Bu n.dyoya göre .Asa'k denJ&İ Stampa gazetesi bük1lmeU dahn ısıd-

ennll b , ktadırl tu~~""tur. Muhareoe, blr~ ~ talebin mOZake·.'eSi mUnaaebettıe bir .sahlindclti mil~flJc kuvv.:ıtıer şarka det.ll hareketlere davet etmekte ve ba.. 
tem erde u.unma. ar. sürm~. °t'.aJyan mltası blbQk bir nutuk 1rad eden bsşvekil, şöyle demı.ş_ <hlğru b1r h.aJll ilerlemişler ve Marya_ zı şJcAyetJerı kııydett!kten sonra şun_ 

Londra 30 <A.A.) - Da1l)' Tele - merJi ile ~.PJ.'iDlışlardır. Şlıııd!ye b.. tir: • ıan s6ykınıektedlr: 
fmlph gazetesi bıı.şmsılta.leslnde şöyle dar alınan est.rlmn sa.YJBı beı b!ne var.. Kamara, Nazi llderlcrınln 60n za pul şdırini de geçerek Don nehrin::n A.. c- Paş1st rejimi faltlr balkı eçlık _ 
Y&zıyor: maktadır. Gan:ıtm gayet. boldur Te mantarda ne kndar stlkOti davrarunı; zak denizine nıansab olcuğu mahallin tan kurlnrmak isUyors:ı bu hl\le nlha-

On n:ı kadar İtalyan ş~nin bom. mU!red.at.ı teısbit e:illmektedir. olduklarına. her halde dlkkııt ctmlştir ve dolayıslle Rostof şehrinin takriben yet vennelidı'r. • (Rad~·o gazetesi) 
barounan edilmesi ve S:Cılya boğazın.. İtalyan tayyareleri on beş düşmaıı Yed! aydanberi Bitler, harb ~lAnlıı.~ 35 kilometre garoinde bulllllan Ta -
~ ehemıniYetlı.Z z:ıyl.atl& mtihm bir tayyaresi dlişliımtlşlerdir. hakkında hiç bir şey s5ylemeın.ştir. ganrok Gehrlnl zapt ve işgal eylemiş -
~ıere 1katucsnıb g~esi b!rçok kim.. Fhılcrin munffaki,yeUeri Bitlerin Klnunnsanl ve 8ubat ayla lerdlr. Gerçi, bu haber h~nlbı hiç bir İran da d~ tatyanın ererek havada. geretı;o He~inki 36 (A.A.) _ F:n kıtaatı iki rında a!!"zından kaçmış olıın birkaç s&ı~ tara!t.an teyld edilmem!ı;tlr. Ancak 
lllİ)'et.te b~iltereye karşı t.ctt O:cr va_ hafta devam eden şiddetli muharebe bizim için hlç ı;üphes\z faydalı olmUş.. eğer dotru çıkarsa . yu~arıda baJıls yenı· ı· dare 

Tınıee Ulı<tıttun:ı hatırl:ıtacaktır. . . - tur. mewuu ettiğimıZ dem ryol anndan !kin 
&rkı AS::t.aısi 4Öl'le yazıyor: lerden sonra Sovyetıerın ıkl alayını ta. cls1 ile üçlln'cüsundr.n aynlıın bir şubr_ 

fUe:nn•- e.tıl.2(1en ...._ +--nı ta nı.amlle imha et.m!şlerd!r. Bu iki alay, Noelılc ziyafetler nln milnt.ehası olan mevkiler de mUt. Yeni ır· nn Şahı .... ehmed Rıza Peh-
"41 2aY'la•ı.:ı -~ ... "n ......,t z tehl'k ll tı\b' J • kul Çörçll, ticaret semleri zay.atını, ... 

:~l~rlar? • ~~:al:v&nlar n'ç'n çok ~ e;1tı!lsallİ :lan bi~rer~rmanl; muntazam aylııt fasılalarla 11!\.n etme. ten: tunetler el'ne geçmiş demek.tir. le\1 b!.r İngl1z gazetecıslne \'erd gı 
)an ı CC.sareti lyj~ kı ~nedıYOl"UZ ki ve batak!ık blr mıntakada P.nlerin Pet- mek hususundaki faydslı usule dovam Bakalım ve !ll.'r şe7ln e11 doiirusu!'lU beyan.atta mcm!ekctı demokrasi e _ 
ntUıı~lhet:ne nıutadd~-o~n b~': roskoye'ye doğru Herlemeı~.rlne mni nJyetinde old~ğvnu ı:öyledıkten sonra meydana çıkaran hldisell'ri beklıyelim. saslarına gore Jdare ~cecegtnı söy _ 

-...u tı!r ·• ....... a u.nu.. I 1 sözüne şöyle dev:ını et.mlştir: Emekli Gcıwrnt K. D. lem•"tır . 
..... 1'111, ll>ıı.dde veınıek ihti•:acı olmuş d · +-- n.a.zın, biltün memleketın ha _ ..,. 

""~ "' Macarlar.'\ cör~ ~ Dlğer tnraftan b.ı.şvekıl Fürugi 
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.. ~"'llea ~ vayicl zarurtyeden o!an madde'erin ve Ed • 
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""ll k•-~ır·. • ııetıce olarak .,m.ıe ..-.aya .......,ı tu•uıması usu""' ~us 

"'"U ..,_., blldırtyor· d ~.-.. ~•A'- ..... bll ,,. , ... , b!U zerinde lı;a.!ıatt.ı bulunmuştur: ...... <ln<1!ye '·-.o- · e • ...,.,..e ~ """"e ece.,.ı g..,, ıııcı;a C ki 
"'ltft --...r - Ukrayna.da yapılmaltt:ı olan hare - "-Um"--'eki .. . d t b!r e ere 1 - Eski Şahın oıııuna bırııktığı ve ,..t..,dan •• .._...,,---sen t•a"vanl.ar •-. .,.. """' -..ış mevsımın .! çe .ıı & 

Hem duyulac.ak 
Hem görülecektir. 

.rb-_ Budapeşte S0 (A.A.) - MaclU' ajansı ..ıı. ,.,,._. · l"-U --'-- enın hr.n da par.(unentoda şu uç ı:ıolttn u. , 

"' lı ........... "''" "' ... ketlerde müttdik ordular ileri yürü - ,,_ ıa k ol 1 • · ı:: h n da millete terkettııır ser a idL 'Pa"~- rı raJı:ıımıar r:ıllba Lşcle ku.ı.uı.nı ca :ın amc en.n yıye. yen1 .,..a ı .,, -
Cllar bZt.at ~et bt.: deta ı:xropag.and3: vttşlerlne devıım ede-:-elı: bn kuVvetl&ln ceği şeylerin mıktnrı:ıı ve nev'.ıli ıs • • vetln devir muknvelelerl yapılmak '- s E s 
tllUen !"ekort"' :ıdtıcrı tarafından t-~•~ b'r klQJlı yeni toprnklar il;ea,l edukeıı lııh da cde.billr. (A!ıaşıar). mesajı uzeredlr. 

arı ""' u.u. d"~nn kuv7et'erl ara&:ndı:ı.kı irtlbat. B ld k den t•- .. ~rm·ııınrwr. ~ kte u sene noe e geçen sene ın 2 - Eski Ş:ıha mem!eket <3~111'da .. 

Uınb~ 30 <11.-ıy\ an t•b111.,· ları kesmişlerdir. Devam etme olan daba iYi zlYafcU.!r verilecek ve bu zl. Landra 30 CA.AJ - Har>.eiye neza_ 
·-uıa ~· 6 'h ... nd ...ımdl'ik mı"" in Ed Miln h ı u ki serveti hakkında s:ı:ıUer sorulmu~ tınıı b. ·• ) İta bu hareketler a,,.iU a 9 • uu- ya.fet.ıer, ayni umanda pek haklı ola. ret de en an .a,..m:ı.sının • 

lııt>utı. l'a.re:Aııu 'yan ordulıın mat ?erihıüYocrkUr. rak tertib cdUııcekt!r. çUncU yıldönilmU mOn."!.Sob t.ıe, dUn 
• 

11
•1 4.85 numaralı ı b j ~t AuRJ>a ıaı•asuıı istila teşebbüsü ak.şanı Çeko_S ovn,,.yaya r mraa 

loocu >.frlJcaeıı.w '· • AWBR =-. Hepimizde ucr ne kada: uzak ise de ıöndemıi~t.r. 
d~ ~l llltı.lt Tobruıı: ceph~'nde l/r E b. • d&ha .,Jmdiden vnzilı surette göru'metıe Eden bu mesaJı!ld:\ diyor kı: 
d~~~·r.taarruz ~~~~~:ı~e~:ıır::: Um ır zıya başlamış olan ls~le doğru "eri al. ar:!~rer~uı::=.:ı:ak~~~ınkrm~~~f: 
·-· \lU ... n..... diyoruz. c1 '-'• ~erı "49Ula.t:ı ~ Bu scıbeblerd..-.:J dolayı hall luızırda kırmak için. ş.mdl C<. ko-"" o·ro .. ınya 
Caeı ve küı;u Yl'ftre\r.rı m tralyöz e. Sadrazam b(iy!lk Reş?:i Pılşa. müstakbel ııevkü!ceyş 'llle:>eleleri!ı mü Gestapoya mensub zallın .adamlıınnı 
?tna ıarı te Ca~ı <.ıaırt.4 bımıbal:ırb hıa1idasi :i3•Ya:a Ayş:? Fai!ne Vl'_ naka.ş;ı etmek teşdbbUsüude bu:uumı. göndermişt.r. 
h._ ~ etn :a ~•a m:,odanla :!at etm19tır. Cenazesi Perşembe yacagım. :Mase;A Rum·nrun yükünü tnh Neura!ıh'ın ıncelikll tn:tYlkı karşısın.. 
Y<Jkt ?'at \'arttır ı1~1~.. de p•!c haf•f gilnll ötle vakti Arutdoluh'sarıll- !it etmek için Avrupa uı'asını Jst11A da nasıl hareltet icab e tlflnl blldlğınfz 

,.:. • İnsanca za,. .. ·atımız dakı yalıbnnaan k.aldıntnrat 1 etmemiz IIı.zım gelip gelmedl.ğl, şimdi ~bi, Heydeioh'i"l açık zuimü b.rşısında 
atı 'lllz.de oıı- Rumellhisanndl\kl aile kabristL d ' ld""' da nasıl hareket edlleceği:ıl bilt'eeksintz, 
..... ~ dllsnıb "··-d' eniz 'ke.,ıf tnyya-'- nına ddnolunuaktn. Allahtan Hıtler.n Rıısya a meşgw 0 -u sıra l 
..,.,.~ Y _, ... ., t• . ..., .. ..,. ortalıktaki sük'!tnelten bilhıt.l!ade ken - D~la hlç blr Ellll'...ıın e.n nşmıya_ 
<1~ antıkte.n ~ Y'Var,~Jt> çetın bir rahmet dileriz. dl.sine g&ri>de darbe indlrmeınıı ieab ca.k olan Avıı.ıpanı::ı kahrama:ı ve sar. 
ise ?'"ınth 'l'1' n·n ra tıun1a1'dan ftıcQno Celent: ırönderilmeme.sl rica o. el rtn· 1 ı sıtmaz milletleri de 1nsütercni:ı müt -
tıJl,,.. d• 'lll1lreotL~aa:ı~·· \t"l<fi de dtımıU$ lunur. edl:P etmediği mesel e ı e E a ınız. 

···tı~tltl", •u ınd•n blr bsJnı kızr. ' , Bunlann harbi ı;evk ve ldnre e:ien. tetiklerid.r. 
- - ~rin z.hlıılerine ı;ık sık tebadllr etmiş Çekler, sizin asl.ı sarsılmıyacağınızı 

olan meseleler o!cluğuuu kabul edtcek biliyoruz. 

O 1 olursam gevezell..ıc et.mi.ş olmıync.ı!'tım, ----o----
a Hasan Bey Diyor ki . fakat bunların har.kında faydalı Ol'lcak Bog"azlar hakkmda 

...• Türlt mus 'kiııln 
dea bazı parçalar !6te: 
nılş Hasan Bey. Acaba 
hangi makamdan ıpar • 

caıııı.r ııön<iermelı? 

--- ne glhi bir şey sôYliyobl!irlnı? Eğer ba. 
zı büyük taaavvurıar hakkında kötü Wavell'in beyanatı 
tahminlerde ouJ\11\ae&k olursam düş 
mandıın baŞka hiç kimse bundıın isti.. 
fade edemez. 

An'a.nevt ve değişmez lnad ve is • 
rar kabiliyetlmiu inzlllU\m cdeb tam 
şekildekl m!lli ittihndımızın kudretle 
atbik .sahasına konulmuş bıJunma -

'Sl, artık derınlll"'..!erınc kadar nüfuz 
ettiğlmlz cihanşümul faciada uhd,e. 

Hasan Bey _ Her mi..ze mevdu büyük rolü liyakntıe ifa 
hal:te sOz.!n!ı.k faslın etmemize müs:ıid olacağını s5yllye -

da.ıı! 
• bilirim. Malik o1duğumu3 bu meZi • 

yetleri isbat edcceilnıize emin ola -
bilıriz. 

CBaatarııfı ı lncl sarl!M!al 

n.anma.smın Boğozıa.rrla-::ı gecmesinc bağ 
ıı olduğunu, hslbukı bu donanmanın Bıı 
gazlardan qeçmesirıe lmktm oımııdığı 

gibi TUrklerın de buna razı olmıyaca. 
ğmı söYleml.şttr. 

Generale, İran orduswıun ihtiyaç 
anında kullnnılıp kullanı>ıruyac:ığı hak 
kında sorulan bir suııle henüz bu me. 
selen n lncele..'lIIledl~:.nı söylcmlştir. 

General Ort.aşark :hıııaiz kuvvetleri 
kunıruıdanı Ohcn Letlerle göıilşmck fi.. 
zere Bağdade. gitmJştlr. 

CRaclyo gazetesi> 

ve ccvablar alınmıştır. 
3 - Saltnruı.t mücevherlerinin kon., 

trolu yapılmış, eskı Şahm a.dıklaıı 

da gert verilm.şUr. CRndyo gazetesi) 

Zeyneb Kamil hastanesinde 
yarıgm çıktı 

Dlln geoe :ıs.at. 2 ile 3 ar3.Slllda ZP.V .. 
nebk:funll hast.ıneslnde yangın cık.. 

ınıştır . 

Bugün matinelerden itibaren 

Kadıköy ORERA 
Slnemsında 

Yeni mevsimin en güzel eseri 

GÜLLER 

GUNGADİ de\'am ebncktedir. 

Yangın has•ancn n ~aşırlı~da 
yakılan bır nangalda'l çlkını.ş ve t.1L 
çük bir kısım yandıktan sonra a1rnye_ 
Une meydan ver'.lmcden söndllıillmllş

tUr. 

~.i_E~!il~b~~ 1 
" ~ 

Birinci fllm!le muvaffakiyet rekorunu kazanan 

SARAY sineması 
İkıncl program içtn 7enl b:;r muvaffakiyet escrı lntlhab etti 

PdESTON FOSTER • RANDOLPH SOOTT 
ve MARGARET LİNDSAY taratındnn yaratılnn 

20.000 KAHRAMAN 
Cesaret, kahramanlık ve aşk fllmıdlr. 

Nasıl seve.rler? ... Nlçın yaşarlar?... Nasıl ölürler? ... 
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Gümrüklerdeki biri
ken eşya satılacak 

Söz arasında 
fBas tarafı sayfa 3/1 dcillrl 

ve Loulslı&.ne'dan Nevyork ve Fila.-
14209 numaralı ka.rarname hüküm- delfiyaya petrol tsalesı !Çin borulu 

lerine göre İstanbul Mıntaka Tica - yerleştirilmektedir. «Pipe line> adı • 
ret MüdürHlğü, .gümrük depolarında verilen bu boruların uzunlultu 2ı:ı28 
biriken ve tüocarlu tarafından alın. kilometre olacaktır. Borular dokuz 
mıyan mallar hakkındrı hart>lte_te geç. aydan evvel yerleştirllmlş olacaktır 
miftir. Mal<mı olduğu fie:e I.stan İnglttereye vft.si m.lkyastrı petrol 
bul, Mersin, İskenderun g!bl liman. vermeğe başladığındanberi Birleşik 
ıaroakl antrepolarda bazı tüccarlara Amerikanın birçok kısımlarında his. 
a.td mallar, ber nedense uzun müd- sedllmde bal}lanan ve h~d bir şeltll 
det ıaJınmama'kta., bu yüzden de piya. alan petrol sıkıntı.sı bu suretle ön. 
sacla darlık hissedilmekte idi. Tica. :ıenın~ olacaktır. 
ret Müdürl\iğü, yekfınu bir hayli yük ----<r---

Bayan Makbulenin 
teberruları 

selı:: olan bu gibi mallann llstes'ni tes 
btt etmiştir. AIA.kada.rlara bu mal -
lan e.ldınnaları için tebligat yapıla. 
ak tebliğ tarihinden itiba.ren bir Ebedi Şef Atatürkün hemşireleri 
~ft: zarfın<la çekllmlyen mallara ~yan Makbulenin Sıun.~undakt bir e. 

• 00 edilerek hemen tevzle tlbi vıni Kızılaya, Modadaki dl~er evinl 
vaz 1Y de Darii.fşaf&ka. Lisesine teaberru et. 
tutulacaktır. tığlnl evvelce yazmıştık. Buna ıald 

Arkada!ınl bıçaklı,.an 
bacaksız 

Beşiktaşt&, K.ü.çüklıamam sokağın -

mua~~ a1~kada.r1arca ikmal oiun. 
muş ve keyfiyet Kızılay ve Duiişşa. 
!akaya bı1<Urllm ştlr. 

da otura.n ın yaşlarında Şaban adn\. ı..tanltal clördün::"li icra men·ıurlutun. 
da bir oocukla, ayni yer sakinlerin. dan: 
~n ıı Y845.rında Orhan dün o cl • 9U/264J5 No. ıu dosyada nınhcuz o. 
vardaki 9.l'Salarda.n birinde bop oy - lup paraya çevrilmesine karar verı • 
narlarken, ıaca.larındn kavga çıkmış, kn beheri bir kJoluk kutu iç.nce ve 
bu esnada. Şaban bıçakla art.anı vü. 100 lira kıymeUnde 50 ku~u domuz ya. 

ğı iBeYQtlunda Balık.paZ11.r 21 Nu lu 
cudunun muhtelif yerlerinden yara. dUkkiinda 4/10/941 cumnrtesi günü 
lamı.ştır. saat 9.11 de satılacağı tekli! olunan 

Orhan tedavi edilmek üzere Şişli bedel mtthammen kıym .. tinin ~ .. 75 lni 
ııastaneslne kaldırılmış, Şaban ya - bulmadığı takdirde o gUn!.ı:U satış geri 
k'aılanarak hrıkkındıı. takibata baş - bırakılarak 7 /101941 Sa~ı gllntl ayni 
lanmıştır. saat.te ve aqni yerde .Jt111cı ar•n·ma 6\1-

• 

Hava tehllkeslnJ imlemek için 

havada kuvvetli olmak lizımdır. 

Fit.re ve zekatmu.ı Hava Kurumu. 
na vermekle ba tehllkeye k.&1'$1 

koyıııWJ olaaksınız. 

retile satılacağı nan olunur. 

Zayi - Eylt11 ayınm 26 sına tcsadür 
eden euma günü nnıus klığıdımı. as. 
terlik teıiıis ·:es!kanu ve tecil kl'.ığıdmu 
kaybettim. Yen!lerini alacağundan es • 
kller:nin hük!imleri yoktur. 

Mehmed ocln O man Çt>likyılma:ıı 
1320 .ı\rabk.ir 

Gümrükler Muhafaza Satın 
Komisyonundan 

Alma 

3/I Teşri / 941 cuma günü sa.at 15 te 4828 Ura muhammen bedelle 284 
• 

0 
• • 11 alınacaktır. hk temlna.t. 362 Ura 10 ltunıştUT. 

çift ç.zme açık eaıı.me '~rgün komisyonda ııörtllebUlr. t.steklilerln kanuni 
&ırtname ve nUmunesl bellı g1lın ve aaa.tmde oaıata Mumhane 
veslıka ve temkıat mAJtbuzlartle ,....... komisyonuna gı'lmeler1. ~8226• 
caddea. 5-i numaralı dairede satın a-

İzmir Belediye Reisliğinden . 
ızmır enternasYo.nnı fuarı ve turıznı ida. 

Beledlyema.e merbut. KUltürprak.bl Udür ile bıT yazı işleri §C!i ve mil. 
reı;t için aşağıda :yazılı evsafı halZ r m 
terc.m alınacaiı.:t.ır. 

300 ıı.ra aylık Ucretll ve ihtisas mevkii olan. 
1 - MildUrlUk tçln: lınak, cOUzel San'atlar mimarı şubesinden 
A - YUlcsek iah81l aörmilş 0 tuar jşlerlnde .ııt.ısas sahibi olduk.. 

mezua olan• vey:ı. daha. evvel tur1:mı ve 
ıannı lsbat ede.!ller \eTCUl olunur. ..,_._ Tt.klf bulunmak. etki 

B _ lıı8Uiz. AlJIUn ve PraDsız dillerinden .--• 
veya her üçUnU birden bilen terc.b olunur.>. 

C - Askerlik fılll bizmetlnl 1fa etm~~~servlAT bulunmait, 
D - Ştmdiye k&d&.r ça~ştıtı ınOftlll 1 · ve mlltercımllıt için: 
2 - 170 lira ay\ıit Ucretlı yazı ~~~ ~\~ekteb mezunu tercih edUir.D 
A - En az J!.se mezunu 1nolın;:~ fra~a ve Almanca.> b"rlne vakıf oL 
B _ Yabancı dillerden g • 

mak .razıa .m baen tercih oı~::~··vulru!u olmak ve her hangi bir mevzu 
C - :Muhabe:e_ ve dosya a:.bllınek .eser tellf etml$ olanlar tercih olunur.• 

üz~~ 1deln~u=~de~~: J ve D ıııu'.aıarında yazllı §artlar bu vazl.fe içln 

de aranacaktır. , k 
d a;>ılacak müracr.atlar için nürus h:.lvlyet cUzdnnı, me • 

3 - Taşra an ~ askerlik terhts yeslka suretlerlle tamu.sslhhl\ olduk. 
teb ~~n~':c5ı~ raparu ve 10 X 15 eb'admda b1r fotof;raf ve hal ter. 
ıanne:i d::nderllecektlr. İsteklilerin :ı0.10.9"1 Pazartesi günü akşamın!l ka. ::.1 bir ı.stlda ne Belediye Reisliğine müraca~tıan ve ayrıca adreslerine 
btldlrilecck m:lsal>aka ım•ihanı gUnUnde tzm,rde bulunmaları lUzumu ilAn 

olunur. (4045 • .:.87~1)~3-)------------------

Tokat icra Memurluğundan 
9411/470 !"' ... , .. ---
Kayserlde arzuhalcilik yapmakta iken Afyon karahisarına giderek ha. 

len adres ve ikamet yeri meçhul bulunan Siva.sın Mahmudpaş:ı mnhale
sl Niksar eski vakıflar memuru Şükrü oğlu BahnctUn tnrrıfından Tokat 
Vakıflar İdaresine zlmmetlnize geçirilen p:ıa"anın 4282 lira 70 kuruş bor
cunuzun tnhslll lçın son adresinize çıkarılan icra emri ikametg!l.h ve ad. 
reslntzln meçhul bulunmas1le bilfı.tcbliğ iade kılınmış ve bir ay 

UddeUe icra ıcmrlnin Ufinen tebliğine karar verilmiş bulun-
:ğundan Tokat ağırceza mahkemesince verilen Uılma ~Ust-0 • 
nld işbu zimmet borcunuzu nıı.n tarihinden itibaren blr ay içinde odem~. 
niz ve bu muddet içinde borcu ödemez tetkik mercJhden v~ya temyız 
ve ahud ladci muhakeme yomc u!d 01duğu mahkemeden ıcranın geri 
bı{akılmasına dair bir r r ibraz etmedikçe cebri icra yapıl~c'l.ğı ve 
bu müddet içinde mal beyanında bulunma.nız !Uzumu lcrn emrı tebliğ 

ka·m olmak bzere llll.n olunur. c87S7> 
maknmına ı ····--···---············-···-····-··-··-... ··············-··-····-· 

•····~:·;·~:;~··;.;athaası ı Netrİyal Mlidürü: Sellin Ragıp E.mcç 

SAHlBLERl: S. Raaıp Eı'\tEÇ. A. EkTem U$AKLIClL 

, 
• • 
iNHiSARLAR 

UMUM MÜDÜRlÜÔÜNDEN: 
1 - 29 - 9 - 941 Tarihinden itibaren inhisar Şaraplarının 

Göre Tesbit Olunan Fiyatlarr Aşağıda 

YENİ GELMiŞTİR 
1 

1 
Bala• 'l Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 
l 

( TiYATROLAR ) 

Şişe Büyüklüğüne 

Gösterilmiştir. 
CI. 

35 
70 

200 
340 

70 
200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

+: 
+. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

M. M. vergisi 
Krt. San. 

1.75 
3 .50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

= 

Yektin 
Krı. Sat 

31.75 
45.50 
90.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şiıfeden sofra tarabı 

Şi§eden miaket tarabı 

Fıçıda açık tarab 
isrANBUL BELl!:Din:st 

1
. Şeh ir Tiyatrosu 

Tepebaşı dram kısmında. 
Bu aqam saat 8.30 da. 

B A l.U L E 'l' 

2 - 35 Santilitrelik Şarapla Fıçıh Misket Şarabının 

Fiyatlarında Bir Değişiklik Yoktur. 

İstlklAl caddesi komedı kısmında 
KİBARLIK BUDALASI 

Yukarıdaki Fiyatlara 
Keyfiyet ilan Olunur. 

Şişe Depozitosu Dahil Değildir. 

Veteriner Fakültesine Talebe Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden 
ı - Görülen ıllzum üzerine Veteriner Faklllteslne yeniden blr miktar da. 

ha. talebe alınmak üzere yeni bir mil.sa.baka mtllısnı açı~\\C11.ktır. 
2 - Bu imt.ihaua gıreceklert11 ımyrdlanna ı.Teşriıüevvel 941 de başlana. 

ca.k ve 13 Teşrınıevvel ta'rlhlnde nthnyet verilecektir. 
3 - Lise mezunu olan ve olgunJ uk imtıhAnml venniş buiuna.ıı taı'blerln 

a.şaildaki tar·hleı"de imtihanları ye.pıla.caktır. 
Snat 
9.12 

Saa.t 

14 BlrinclteŞTln Salı P".zik Türkı:e 
15 • Çarşamba. Kimya. B"yoloji 
16 • Perşembe Cob!r Yabancı dil 

4 - İmtb&n Ankarada Yüksek Ziraat En.ııtl.tllsün.de ve !stanbulda. Yükselt 
• T\ca.ret melct.eb\ konferaııs sa\onundA ya.pıla.calttır. 
5 - Tallb~ln RektörlUle mttraca.atıarı . 
6 - Bhincl mllaa.bAuya lşt.·ra'lc için Evl(\l eonuna lcad&r kaydedtımı. ta. 

lebenın lmtlhanlan evvelce UA.n e<tllen tarUıı~rde ~a.pıl&caktıT. 
ca'lO~h 

20 dökümcü alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Kırıkkalede lstıhdam edl!mek fizere askerliğini yapmış ı:sta ve kalfa 

derecesinde 20 döküincü alınacaktır. Tallb~erin evrakı müsbitelerlni lsti
dalarma ra.pten Kırıkkale grup müdürlüğüne müracaatları llfln olunur. 

«8540> 
• 

Tekirdağ Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından 

1 - Teklrdat şehrl içinde yapılacak şehir stadı futbol sahası, Jı:oşu 
pisti drenaj kanallarının yapılması ve saha ııe pistin tertib ve tan. 
zıın l§lne talib çıkmadığından bu kere tekrar kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. İşbu inşaatın keşlt bedel1 «13760• lira. 
c29• kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı her gün· Tekirdağ Beden terblyesı bölge Başkan.. 
lığında görülebilir. 

• 3 - Eksiltme 13/ 10/941 tarihine mü.sa.dl! Pazartesi günü saat «15> de 
Tekirdağında Beden Terb:yesi Bölge Başkanlığında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat tenunat miktarı cl032.03. lıradır. 
5 - İstekliler Jekllf evrakı meyanına Ticaret Odası vesikasını ve şimdi

ye kadar yapmış oldukları bu kaba işlere ve bunlarm bedellerine, 
1ş başında. bu ışlerden anlar bır fen memuru bulunduracağına ve 
hangi bankalarla muamelede buhmduklarına dair veslkaltın koya. 
caklardır. 

6 - Teklif mektublarına ald zarflar kapalı olarak ihale günü saat d4> 
de kadar Tekirda&ında Bo'ge Başkanlığına teslim edilecektir. 

7 - Posta ile göndert!ecek teklifler nihayet ihale saat;nden bir saat ev. 
vellne kadrır gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmllj olması 
lft.zınıdır. Her türlü gecıkmeler nazarı itibara alınmaz. e:8623ıı 

Adli Tıp İş1eri Umum Müdürlüğünden 
Kalor fer için malum evsafta kuru ve kuçüğü 3 X 6, büyüğü 6x12 ce. 

snmetlnde 55 ılfi GO ton Turk a.ntrasitı açık ekı;ıltme sureti.e satın alı. 
nncnktır. Açık cksıttme 6/İlklieşrin/941 Pnzrtesi günu saat 15 de Sa'kım 
söğüdde Adli Tıb İşleri Umum MüdürHığu blnasındrı yapılacaktır. Mües
sesede tesl.m ve gösterilecek yere boşaitmn ve istaf masrafları dahil ol: 
mak uzere beher tonu için 26 lira. flat tapmin edilmiştir. Teslim işinin 

10 gün ~inde bitirmek şarttır. Isteklllcrin mezkur gun ve saatte % 15 
temhıat parası 234 Ura ile birlikte komisyona. mürncaa.tları Han olunur. 

c819b 

l llevlet Demiryolları işletme U. M. dan ; ı 
Devlet. Demiryo\lıı.rı t.:rzuru.m 10 uncu t.leıawı Ml&dlirliit"iindeo: 

Kumaş idareye, astar, telA, alı\metı farika vesııır bütün masraflar nıö.o 
teahhıde ald olmak üzere tahmin edilen bede.leri c22450D lira olan 65' 
takım elbise 400 aded palto ve 500 o.ded kasketin imaliyesi 13/10/ 941 p.
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur~ 

Tallblerın d683> lira 75 kuruşluk muvakkat tem~atıarııe ~tlf 
tayin ettiği vesikalıı:rı ve tekllt mektublarım ayni gun saat 14 ,J" 
Erzurwn ıo.cu tş.eı.me komsyon başkanlığına vermeler, lazım ır. _ deıı. 
Şartnameler parasız olarak Erzurumda ıa.cu işletme nıUdür1uğun 

alınır. 48560> 

Muhammen bedeli <~> lira o!n ~000 Kğ. Minyum (SülYen) CD~ 
lMl) Peroembe ııUnü aaat (14) OD dörtte Haydarp114ada. Qar b.ncll~ 
dablllndekl kom.la)'on t.ar•flnd•n avtk eıı:.Utın• -WU• -ı.ın alın9 
tır. 

Bu ite gtrmelt ı.stlyenlerln 080) llralı.k muvakkat teminat ve k•rı°' 
nun tayin ettiği vesaikle birllkte eksiltme günü saatine kadar k"ıısJ'
yona müracaatları lfumndır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıını••1;4s1 

. * * ııti ıs/ Muhammen bedeU (4500) lirrı olan üç kalem 8 köşe baramın ~e idi' 
10/941 Pnıartesi) cünü sa.at (15) de kapalı zart usullle Ankara da 
re binasında satın alınncktır. e taıı• 

Bu işe girmek lstıyenler1n (337,50) liralık muvakkat teınlnat U k, 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat C14) e 
komisyon relsllğine vermeleri lflzımdır. d,t' 
Şartnameler parasız olarak .ı\nkara'da Mal1.eme DairesLnden, HaY 

paşa'da Tesellüm ve Sevk Şentıinden datıtılacakttr. c8629• 
,,. • rt"_ 

Muhammen bedell (3.-iOO) lira olan bir aded Motopomp _16/10/194ıl -.rıP 
şembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarnda Idare binaS 
satın alınacaktır. ıJ1lo' 

Bu işe girmek istlyenlerln (255> liralık muvakkat teminat He kan"""" 
tayin et.tığı vesikaları ve teklltlerlni ayni gün saat 14 de kadar J{O 

yon Reisliğine vermeleri lazımdır. ~ 

• Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme Daires!:'r~.~· HııY / 
şada. Tesellüm ve Sevk Şefilğlnden datıtııacaktır. ~ .... 

- Anka~ada M. M. V. Satın Alma Koıt';s~ 
yonundan: ~ 
Aşağıda m~h~asar vasıflıı:ı yazılı elektrojen grubu satın aunııC~ r11eJ 

Bu hususta goruşmek ve fenni şartnamesi bllahare tekemmul ettir~,6' 
üzere rılA.kadar firmaların 10/Bırlnclteşrin/941 gününe kado.r 1onlt 
M. M. V. Harbiye Dairesi Rıyasetine müracaatları. 11sı· 

A - Tanınmış bir fabrikanın mamulMı olması ve yeni buıuntıl iiS' 4J 
B - Dört tekerlekll, yaylı ve saatte 45 Km. süratle yürüyüşe : d6rl 
C - Bir aded G5 volt 60 amper ve 3,9 kilovat takatli ve di~e ıe~ 

adedı 120 volt 150 amper ve ıs kilovrıt takatli dınnmolu 
tablolu. llııi1'' 

D - 4 - 6 silindirli 4 zamanlı benztn veya dızel motörlü gurUP ,ı. 

E 
caktır. . k ... uknrı ı.: 

- Grubun üzeri ve yanları saç evll ve yanlnrı çnlı.,ır en J ~ 
dırılabilir ve maıl çatı h:ı'inde şekllde kapalı olacaktır. c1ı11~,. 

F - Her grubun bir komple yedek tekerleği, 4 tonluk ltrikOSU•1nrı ol 
ve mötör için yedek.eri ve liizumlu avandanlık ve tnkUU °" 
caktır. b01,11 

G - Grup hakı renkte bir kat rıstar ve lkl kat yağlı boya ııe ol" 
lac:ıktır. ış ol' 

H - Takımlar ve yedekler mün:ısib bir sandığa yerleştıriltn 
\ır. (8546) 


