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Bu sabahki 
_,. 

haberler 
Yişiye göre: 

lallrasrara 
taarruz 
başlıyor 

V14i, 2z CA.A.> - sovyeı; Rucyada 
~ ıta.aruzu şiddet.le devam eimek 

~. faal hatb sahası M,oslrova böl. 
•-.qır. 

Yuı itleri telefonu: 20203 

• 

CUMARTESi 29 1KINCITEŞRIN 1941 İdare iıleri telefonu: 20203 Fiatl 5 kurut 

y 
Mersindeki tören 
Başvekil DenizLisesini bitiren genç
lere diplomalarını kendi elile verdi 

Mer.sin, 28 CA.A.> - Deniz ıı. 1 1 
sesini bitiren talebenin dip!oma 
tevzii töreni bugün Mersin De. 
niz Haı:b okulunda yapılmıştır. 

Bu törende Başvekil, doktor Re. 
tik Saydam hazır bulunmuş ve 
liseyi bitlrenlere diplomalarını 
kendisi venniştir. 

Mersin, 28 <Huswıi) - Deniz 
lisesini bitirenler !çın yaıpı.an 
merasimde mektebi birincili.itle 
bitiren Yıld~ Seçkine bır 6.tm 
saat hediye edılmıştır. Başveki_ 

limlz, ikinci ve liçüncllye de bi. 
re.r h~lye verilmesını er.:ı.tr tıu. 
yurmuşlardır. 

~enUbda Tfmoçen.ko'nun Roıstof'U 
~l'Dıak için yapmakta olduğu ta. 
&Glzn r Almanlar tarafından püskür. 
it'.~· .___.,,_ .uıannı mlldafaa eCmııık tcia riell6l setlrlle.n bnellenlenı llo&oeıikletll .onl• 

~Jolllt1&n alınan haberlP.re ııöre Al ____ .::.&aa"= .... :...:::.=.::...:......-----::-:=========-------------
Yarından itibaren, pasta, 
barek, sandoviç, yufka 
ve tatlı satışı memnu ı..ctır t' bUyUlt hazırılklardA bulunmak 

f,ıı.ı.,_lıar Kaftcasıyaya karşı taarruzun 
~ oldutu aanıLm.aktadır. 

le libyadaki ltalyan 
"""etleri Almanların 
~nırine verildi 

~11. btr ' 29 <A.A.> - Romadan alı.. 
~~ t~. '.~e Libya.da bulunan_·~-== 

Beklrlık 
vergisi 

Ankara. 29 <Hususi> -Y<W.i&t JJMlb'U 
su SiJTı İ~ tarafından, ııeçen sene 
~ Millet Meclisine verilen bir talk 
rirle bekA.rlık verııtsi ihdası teklif e. 
d1lmifJti 

Maçkada dün akşam 
çıkan Yangın 

MalQliYet gibi meşru mazeret!erine 
binaen bu mıUlkellef,yetten 1stima e~ 
mel.eri IA.zımgelen bazı eşhas mUstes. 
na. olma;]c U7.ere askerlik VM!fesini ifa 
etmiş her bela\r erkekle 17 y~ ııir- Vıt. katı yanan Wıaa atJle oıana 
ml.ş her bekA.r kadın Tüı'k vat.an_ Dün aıkşam saat 17 de Maçkada Bu dairede kiracı 11

; n.zıneto1ı.i 
daşınm bu vergiye tıaıbi •tutulması isten Teşvikiye caddesinde İshak Koh ene aid Sad.ullah adında bir S::ı ~ 7 de apar .. 
mekıte<Ux. Tekl1! MaliYe ve Sıhhiye en. Gilneş aıpartımanının çatı kısmından Mu.<>tafa_ diin akşaalld U1 duman ~ 

:::;..;......;:,;_~...ı.__,.___.~ ... ııun • 



2 Saya 

Resimli llla.kale ı -= - ''Durgun,, ve "Canlı,, adamlar ~ Hergün 
-••••r--

Butdag ununun 
Sızıntı yapmaması 
/ç n hatıra 
G len çare'er 

\,,, Ekrem Utaklıail_J 

K oordinaaion heyetinin feni 
kararname-si yürürlüğe girdi. 

Bugünden itibaren pa•tacılara 
ve börcb,;ılcre buğday unu vcrilmL 
Y~_cck.tJr, buğday unundan pasta, 
borek, gato vesaire yapmak yaaak. 
t r. 

Pa ta, börek, gato vesaire yalnız 
büyük şehirlerimizde yapılır, yapıl 
mas n a şeker, meyva, hadem ez.. 
mes', yumurta, ya.J vesaire ağ rlık 
itibarile hiç değ. ise un kadar yer 
tutar, konulan yasakla elde edil~ -
cek kaz ncı ıkt .sn-I ed c ğ"miz buğ 
day n m 'ktar ndan ziyade ou huğ_ 
d y n fuite vapmakta, sızı ntı yap. JlıMı ldm9ele t·'·-r Jara u.ıııo icabı dotuıJtan statik, «dur•unı; durlar, banketi M"-'-iin ld ır. .__..,A_ d' ··-n.. cani 1um-•.oı- ""- 1-- bl ı .. makta elden kaC",makta kullanabi • 1evmeder k ld ta " IUUllL f) U5U ........... .n-..., • ııı, ..... nır, wıuııa Jent r ıq 

' mı: aınak rı korkarlar, dalma 7enilfk ~yhtarıdırlar, mu • peşinde faal adamlarla konuşunu, bmılar hazan yanlı, heııa.b ilt yanlış 
lec ~i yıolhrdan bir tanesini daha ~-t.I·~ ~ ~ b.is8I telkin ederk tanıdıkları özerbıde bir fren işini bir iş y-apabiltrler, al1an eclebillrler, fakat heeabm 80nwuta. dalma kir. 
kapatmış olm:tkta aramak gerektir, =!::b ':i!~ blr &eblik.ed.lrJer. Bu cibl edamlarm dostluğımdaıı kaoııı.. h tıı.karlar. ·<Ca.nlııt adam malüti illinde hiç deiilsa bir ntimu.ne 
san 1" z 'aln z l,u vollardan bir ta.. olarak faydalıdll'. 

~~~diel~:~; :~'a~ın~ah:~~~~i~~~~~~ ( ş h • B --·-.,•••• 1 • ] 
::~~~:~~~~::~:-ı:~:ı!:.·:~~~':: -=~-------=-~---~--.......... • ____ ... ___________________ ~ ____________ ~ __ .................... ~ _____ ... ______ • .................. J 

:~i::~~~:I~:".:;;.~tı~:~;~;;k~~ esaŞsal ,raspuçr'!'tğte' mııszlah Asker aile 1 eri De J ardım 
ad elen· n esHı hu noktadadır. " 

F.kme'j.i fırı"lda 13 ile 14 bıruş t k . r, k ı·çı·n buluna ı· 
aras nda değişen bir fiata alıyo - ve a vıye eni.ece n yen 
ruz bu ekmeğin yapılmasına ya -

rayan unu da foıncıya bu nisbet j_ y eJ• d •• " b l • d t kaf . 1 . 
ç nde bir f atlu ver:yoruz. Halbuki ı Y. 

1~ e f'IJ'a ~an varı a 1 ge mıyor 
şu veya bu ibtiyarımıvı sarfedil _ 218 bin lıtTeden l mÜyon 
mek üzere bakkaldan bir kilo un litTeye sıktı 
a1m k isted ğ'miz zaman bulunma.. 
d 71 cevabını alıyoruz, vahud da 
taşkınlık uyandıran bir fiat karıi
lll'flda kalıyoruz. 

lnJıiear İdaresi, p.rab iatihsalini . Şelıir Meclisı dün öğleden aonra tranweyların eksilmemesi için ted
eaaalı bir ıekilde ıaJah ve takviyeye h~rın~i reie vekili Faruki Dereli - bir almasını aöylemi~lerdir. Bunun 
karar vermiştir. Bu mevzuda ilk nın rıyasetnde toplanmııtlr. Ruz • üzerine Elektrik Tramvav ve Tü. 
tedbir olarak memleketimizin en namede. ki maddelere geçilmeden ne! lıletmeleri Umum Müdürü HuL 

Bu baııit görüş ve aT11şhrma ek - 1 1 
l mühim servet kaynaklarından biri- evve. rıyuet makamından aı.elen bir ki Erem izahat vererek, hariçten 

1:1eğe tahsis ,.di en unun elden kaç. t k k 

Şehrin mahrukat 
buhranına uğrama 
ması için tedbir 

ahnıyor 
Stoklar gittikçe 1UD.lıyor, 
buna mukabil utihaal mın
takalarından odun, kömür 

•etirilemiyormuf ! 

Sabahtan Sabaha: 

;1.dt'igem:zin yükünü 
Hafıfletmek lazımuı 

\, Burhan Cahid 

G eçen akşam radyonun 
!eşme sa:ıtınde l'ürk hu" 

birliği adına halk suallerine cev 
veren mütahasslıt derdlilerden b• 
nin davasını şöyle anlattı: 

Bu derdli derd dökmüş: 
- Tapusuna sahib olduğum i.t 

ziyi iki yabancı işgal ettiler. Val 
ye tlkayet ettim. Tapu senedler 
gösterdim. Vilayet bu adamla·ı 
raziden çıkardı ve bana teslim rt 
Bir zaman sonrd gene ayni ada 
lar araziyi tekrar işgal ettiler ' 0 t 
hum attılar. Gene \•aliye şik.ay 
ettim. Bu sefer ceza görmeler· · 
sulh ceza mahkeme .. İne verild' 1 

Bu neticelenmede;ı tecavüzü yapa 
lar hukuk mahkemesin~ bas 'u 
rak arazinin tıah : bi kendileri ol 
ğunu iddia P.ttİl•·r. Bunun üze 
ceza mahkemesindekı dava hıık 
mahkemesinin vereceğı karara 
dar geri bırakıldı. Hukuk mal. 
mesindeki dava da tam iki !-ıl 
devam ediyor ve tabii arazi rle 
ta onların işgali altındadır. Bu d 
ru mudur} 

Hukuk mütahassısı şu cevab• 
di: 

- Doğrudur. Ta5arruf da" 
bitmeden ceza davasına bak1lma 

Mütahasaıeın verdiği bu ce" 
ıabit kanunidir. 

masının muhtel f sebeblerind•n bL ni teşkil eden ubağcılık» mütehaası'!I a rır. 0 unmuştur. Bu takrırde as-ı malzeme getirmek mümkün olma. 
ların·n devamlı kon'.rol ve dı"rektlf ker ailelerin. e yardım .için şimdiye dıö.nı, ancak kat'i zarure_t oörül. 

rini ve belki en esasl sını izah etme- • k da -- • !erile aza.mi mahsul verebilecek bir ~ r tatbık edilen hususlarla te - düğü takdirde tren ve vapura mü-
ie kafidir. Fiat farkını, unun fırı.. mı 1 ·h · k 5· k · kabiliyete yükseltilecektir. Bilhasaa n ° unan paranın ı tıyacı arşı. vazi Ortaköy • Bebek, ır ecl -

Bir taraftan odun ve köoıür de. 
:Polanndııııkı •&oklu tesbi&e eal.ıeı. 
lırken diğ"u tarafLan da tJChrin 
ma.tıruka.ı ihtiyacını karşılayacak 
bazı tedbirler almmakl.achr. Son 
cünler içinde istihsal mıntakaJ.arın 
da.n ,şehre aevkıyaC.uı azal.dı&ı rö: 
rıilmüsLü.r. Hava.lanıı sayri mü!HUd 
olıı;;n l'e motörlerde kull:mılan nta. 
aot ve benzin i'ilN maddelerin bu.. 
lunma.yUjl bwıa scbeb sôaterilmek. 
ıedlr. Bu yüzden ten rdekl odun ve 
lı:ömür _...okları sit&ikte asalmakta, 
buna mukabil mUvareda! ayni nis. 
bette devam etmemek«ıılir. 

Şimdi asıl davamıza ben başlı 
yım. Bu arazi meseleleri memle 
tin aaayiıile ilgili çok mühim . 
meseledir ki her yıl bir.;ok hadi 
!ere, hatta kanlı vak'alara yol aÇ 

Şu derdtinin tikayeti ne samiın~ 
Elinde tapusu var. Fakat topra' 
sahih değil. Toprağına tohum a 
taraf iki yıldır mahsul toplu)' 
Bu hali gören insan nasıl siniri 
mez. Şimdi işin bir de resmi ea 
sına temas edeyim. Vak'a Yozg 
da ohnuştur. Bir vilayet hudıı 
içinde bir arazinin kime. aid. ~1 
ğunu meydana çıkarmak ıçin •k 

1 değil, iki ay değil hatta iki . h 
değil, iki gün kafi gı:lmez mı? 

Bu iş fU ve bu vatandaşın de 
memleketin dava:;ıdır. Tapu sef1 
bir tasarrufun vesikasıdır. V 
devlettir. Bu vesikaye sahih h 
vatandasın hakkını tekrnr nıa el 
nıeden aramağa ihtiyacı var nıı 
Ve böyle bir vesika varken ın.~ 
rr enin iki y1l uZ3ması mantıka 
dir? Görülüyor ki wnahk.ell9elc;.1. 
zi boş yere i ,-ıgal eden b,öyl:'. h 
"eler gene idari ve adli teskılatı 
araıt!nda tam int·bak olnıa~I 
dan ileri geliyor. lstanbulun be f 
ye ve Evkaf arasındaki ihtila 

na sat hş f atı ile bakkalda İstenen la dıw b"ld" ·ı· · l Ege mıntaltasında bağlara arız o - ma 1P 1 ırı ıyor ve yenı var - Yedikule hatlarının kaldırılacağı -
f at aras nda görülen büyü!., çok d t b 1 · · h d lan külleme bastaı...::.ı ile kat') mü- a. ı_nem. a arı. temlnJ ususun a nı. fakat bu hatların kaldırılmamaııı 
b" yiık fiat farkın• ortadan kaldıra.. ""15 ) h d cadele -pılacak ve -rablık üzüm.. sa a ıyet ı.tenıyor u. hususunda ı' "ab eden 1 u"tün ted • 
hm. ortada mese-le kalmaz. Fakat ~- ,,... T '"' u 

lerin nevileri artırılacaktır. ahir ~ku~duktan 90nra beledi- birlerin alınacağını bUdirmiştir. 
f at fark nı oradan kaldırmak ic;in Bu suretle, muayyen mesai ve ye hesab ışlerı müdürü ~_luhtar A • Umum müdür, kadro ve ikrami. 
un s t şını ııerb st b1 akmak ·ster, · l · 1 k b 1 f d h ınkipf aene erine bö ünere yapı • ca; u. mese e et~a ıı; a .ıza at ver- ye meselesi hak.kında da izahat ver 
b? da maddeten mümkün değ'ldi~" lacak programlar neticesİ!ı.de, az ~.ı" balen 1 7 hın aı~enı!1 140 bın ı:niş, memur ve müstahdemlere ge 

'*' r çok mahzurlar var~ r, bu vazı. zaman sonra memleket"miz5n nefis nufusuna ayda 227 hın hra yardım çen yıl olduğu aibi bu aene de ik... 
unun üzümlerden imal edilecek müte. parası dağıtıldığı.~ı. halbuki şimdl . .1 w• • •• I . . B 1 

l 1 · d k 158 b' ı· h ·ı· pamıye verı ecegını soy emhıtır. u 
ş L. nevvi prablar dünya p iyasalarına ay a anca ın ıra ta sllat ya. . h .. . I d b. I 

ca iki çare g OT arzedilecektir. pıldığını, her ay için daha 70 bin ıza at ~~erine aza ar an azı ~.rı 
Bu çarelerden 'birincisi halkın İdarece yapılan son istatistiklere liraya ihtiyaç bulunduğunu •Öyle.. tokrar eoz alarak Bebek - Ortakoy 

baz·ı vemekleri hazırlamakta muh.. 1ıazaran 1934 _ 1940 yılına kadar mİştir. hattı ~a~dı~ıld•ğı takdirde vapur , 
taç olduğu un~ buğday unu olarak olan 7 yıl içinde yalnız İnhisarlar Bu takrir bütçe encümenine ha. ııefel"lerının ı~tiva<"! kar.,~layı~ kar. I 
değ'I, fakat m-se!a mısır •• ~vdar; taralbı satııları 218 bin litreden 1 vale olunduktan aonra m.uht lif en. ,ılayamayacagını. Jdaren ın Şırke -
arpa unu olarak çok ucuz tıatla: L mi~on litreye çtkanlmıttir. cümenlerden gelen ma~atalar o • ti HayYİye ile bu hususta temas e
cab nda nüfus b~&'na _ayda meseli Diğer taraftan yüksek dereceli iç kunmuş ve kabul edilmi2tir. dip etmediğini &annuf!lardır. Bu !!l

yaTım kilo, b"r. kılo mr~arı~da. ala.. kilerin istihlakini azaltmak husu - Müteaki>en Elektrik. Tramvay rada Vali ve Beled"ve qeisi dok • 
h'lm,..sini temin etm~ ~· b" u ~İ k sunda alınan tedbirlerden de fay - ve Tünel Umum Müdürlü,ğü 1942 tor Uitfi Kırdar !!>Öz alayak d.-:mi~. 
1tan b~rı;;oklaTlnl me•e ır a 1 dah neticeler e"1e edilmiı.tir. yılı bütçe ve kadroları hakkında rL tir ki: 
le zartma• ic;in reuhtac; olduğu ~ Bu cümleden olarak bira sarfi - yaset d~vanı ve bütçe encümeni «- Çok ümid edlyoTuz )ti si • 
Jtraml k. iki yiiz gramlık unu bug. )'atı 1940 yılında 8 milyon litreye maııbataları okunmuştur. pariı ettiğimiz malzemenin bir kıı1. 
dav unu ola-:-ak ku}1anm~k ve bu baliğ oltnuttur. Bu mazbataya göre idarenin 942 mi g,.Jeeek ve tramvay seferlerini 
miktar ic;in de istenilen .fıatı TeT • yılı bütçesinin varidat ve masraf azaltmağa mahal kalmıyacaktır. Fa.. 
meğe razı olmak zaruretınden kur. ''H 1 t d kı-ı 9,245,001 lira olarak tesbit k k •• 1 am 8 ayasına ..... at atı zaruret o ursa bazı tram. 
tarlr. fazla lstihlek olanlc fıöze ._ '' e_ıı·lmı'_.ı·r. Bütçe encümeni mazba- .L tl k ld 

b 1 
u .,.. v.ay . na annın a ırı lacaği şünhe. 

18 -a<Y'm'z miktar nihayet ııtan u b tasında, ıı"rLet zaman.nda tramvay d B 1 d · b' u \ol ·ıı; •ız ır. un ar a vapur ve tren haL 
v'bi biT ,~hir için 11yda a:ı:amt ıT U~ 0 &glrC?.Z8 Sa- araba adedinin 210 olmat1•n3 muka. 

400 h mt..• • 130 b larına müvazi hatlar olacaktrr. E. 
loıt"•a~la tont.ı v~mez, " ~m bil, halen seyriieeferde ara a b 

k b tktar da beL l d b k 1 k 
· d'J 1 ğer u lıa•ların kaldırılmasına za _ 

Yeti yo tuT, ~atf'n u m onun a a 1 aca bulunduiu, aiparıı e 1 en ma ume. -
d k 11 1 k ruret olduğu takdirde tabı"idir kı" 

ki yalnız ilk aylar a u anı aca ; nin eehnesi gcciktiii takdirde va -
iıte kahve teV7.İln~en .s~n~a görü - E.fk&rı umlllDiyenin büyük bir pur iskelelerine ve tren İ<1taııvonla. vapur ve şimendifer 1darelerile te. 
len 'az0 vette oldugu gıbı ılk ayları allka ile takib ettiği Hamlet da _ rına müvazi olan Ortaköy - Bebek mas ·ve nakil 'htiyac•nı tı>mİn edf"ce
müteakı'b aranmıyarak elde kalacak Tasının &ıı;üncll c:lurutması bu gün bal'll ile. Yedikule • Aksaray hat. ğiz. Arkadu.larım müsterih olsun. 
t1T. Evde buğday unu ile tattı, ga. ııa.t ~ t d.: yapılacak.ur. Bugünkü 1 undan tasarruf edil~ek ~a~~n.lula lar.-. 
to vesatre yapmak kiilfetinl göze celacnın dıgerlerinden daha ehem.. ihtiyacın ltar~lanacagı bıldırılıyor. Vali bundan sonra Tramvay ve 
alacak olan ailelerin miktartnı da miyet1i Ye daha heyecanlı aafhal.ar du. Mazbatada bundan başka kad. Ele~trik lda.resinin belediyeye geç~ 
besabda göze alınacak kadar mü - arzedeceğl anlqıhnaktadır. Zira, roda bütçeye müessir olmamnk me.s~nden b1r av sl'lnra lı<>rbin pat. 
him farzetmiyoru:ı:. müdafa'81arın ikmalini müteakıb ıartile bazı ufak değişiklikler yapıl l~dıgını: ~bu. Y'ittden malzeme getir. 

Ekmeğe tahsis edilen buğday U- söz alaca~. olan id~ia makamı mü.. dığı yazılıyordu. tılemedıglnı, halen her çareye baş. 
nunun 81zıntı yapmaması İçin ha • d~fa.alar uzerindekı dü .. üncelerini Mazbata okunduktan sonra aza- vuru~arak ?1a}zeme temir.ine çalı • 
tıra gelen çarelerin ikincisi ise bak- bıldırecek ve lftetıe)eyi bir defa )aTdan bazılan söz alnrak Bebek şıldıgını bıldırmiştir. 
kala un getiren kanalı gerçekten claha adaletin 'kefesine koyacak • hattı üzerinde mekteblerin bıılun. Validen sonra Tramvay Umu 
tıkamaktır. tır. dı·~nu tramvav ~ferle:i k-ıldırıL Müdürü de İzahatta bulunmut m 

Bu vaziyeti karşılamak için all. 
kadarlar bazı l.edblrlcr almaj'a ka. 
:rar vennlıtlenllr. Bu hususta esaslı 
kararlar ftnllek için dün sa.buh ta. 
tanbıal İJlfe Müdürfiliıinde Vali Mn. 
avinl Ahmed Hınık'm riy..U al. 
tında bir toplantı ya.ınlnuştır. Top. 
lantı 2,5 saat kadar sünniiıt ve Be. 
Jedive iktısad Müdiıru Saffet ŞaT, 
iaşe Müdürü Hikmet Soyet", Liman 
Reis Muavini llayri toplantıda bu. 
bmmu!'llanllJ'. Bu toplantıda fstlh. 
ıal ınm'altalarından "f'bre odun ve 
kömür nakliyatı yapılm&!lı ~ .mı.. 
diden ealışmayan motöı lenı benzin 
ve mazot nrilmcsi Ü«rinde drö. 
ısillın tiştür. Alınan ka.ra.rlar tatbllt 
me\•1dln~ konW' komna'I nakli)'at 
başhya(:aktar. • 
----------' 1. Galib Arcanın 

konferansı 
Şehir Tiyatrosu aan'atkarların • 

dan 1. Galib Arcan dün &kşam sa
at 20 de Eminönü Halkevinde 
crDünkü ve bugünkü tiyatromuz» 
mevzulu bir konferans vermiştir. 

Kakı.balık bir halk kütlesinin a. 
laka ile takib ettiği bu konferanııta 
sevimli san'atkarıımız dünkü tivatro 
telakkilerimizi muvaffak bir ifade 
ve Jestle karikatürize ettikten sonra 
tiyatromuzun bugünkü tekamülünü 
de canlı 'bir lisanla belirtmiştir. 

\.tanbul aranıp taransa, her mil- Müd?eiumum.i1i~ ~avayı takib d•ğı takdirde halkını ve talebenin idarenin bütçe ve kadrosu ~am ve 
eS1esenin defterlerine bakmak im • etme~ ı.tiye.n gazeteci ve münev. çok müıpkülit çekeceğinı, idarenin vaylarda paraııiz seyahat edecekler; verileeek pasoların listesi okunmuş, 
kant bulunsa, her müeuese sahibi~ verlerın bu ımklnı rahatça elde e- ________________________ ..;;;;;;,:;;;;;::;::::::;::: kabul edilmiştir. 

nin vicdanlarına kadar inmek ka - debilmeleri için muhakemeyi bi - r. "' Müteakıhen riyaset makamındl\n 
bil oln köyden bin tehlik~ ile fU t'İnci aill~ezanın geniş salonunda 1 STER 1 NAN, gelen bir teklif okunmuştur. Bu 
kadar zahmeti ve külfeti göze ala. yapmağa karar vermittir. 
rak un getirten, getirtmiı olan bir ( S T E R 1 N A N M A 1 teklifte kııın çok ıiddetli olduğu 
te

k bakkalın bulunamıyacağına e. min olalım. Bakkala 11nu getiren l 341 yılında belediyenin fakir hal-
kanalm batı da sonu da latanbul- 'a 30 b'ı l" 1 it k"' ·• d " " 
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d _ _ı. B k l k ki ~-- uan - •• _... ... me ekeı.bniztn ... _ b aatr. u ana e me e un ara. oek bir balMır -..... •-- k··•- ..... - k ..-J_ u aene de gene fakir kalka mahnı.. . ..: f rk L 1 d .. -.,.-. _.. ~- urşun, iyi nas."bl ol.. 
aındakı nat a 1 vaı a ığı giin te. - MtirablMt memmlan ayakka dolu mnh•lı1kak, fUkredip •&unaa. kat verilmesi isteni1diği bildirili _ 
ais edilmiştir. F!at farkl devam et. bı tlaUannı tetkike başladılar, ..,,· •···a. fakat bls --•-•·A• h-·bma yor ve "ıçt" t d f 1 b -.. .... ....,.....,....,. .._ ıma yar ım as ına unun 
tikçe kalacaktır. Tetkikle. teftişle yer. dahna daha bqi l&temeyi vazlfe i · d"" 
kontırolla belki itlemeai zorla,tırı _ Eski ltlr tabir ile AUab slylerinl bild.lilmia lçn ııöylliyoruz, mesele bi_ çın lger fasıllardan tasarruf edL 
rıTır, tamamen ortadan kald rılma. meşkür etsin, dfyelhıı. cesl Z5 liraya çıkan •Yakkabmm fi.. lecek tahsisatın konulması İıtenili. 
81 

imltanaızdır, meğer ki onu hü _ Son ıfinlerde Avrupanm mubte_ atuu incelemekte d.ei'il, •Yakkab111 yordu. Bu teklif bütçe encümenine 
lc.Ometten alan, lstan'bula getirip ele.. lif memleketlerinden. (elmiş bidı:ao yapan adama ilk maddeyi milmkün havale edi1miıtlr. Şehir Mediııi bu 

kişi ile konuşmak fırs&ıutı 'bulm.- se harbclen e ............ fi •- b-' • gün lk"ın ı"t · d · · -·k y•ftJlrak halita dag"ıtan beledi. - n~ •- ... up ver c e,rın evresının aon top. ...... -- tuk, hepsi de ha lıaılıa atıldı mı: mddedlr Yoksa a.a- l • 1 tı 
Ye olaun, halkın kendisi o.l'!tln, ya. _ Altı tahta, yahud _anf.ar . .._ • -ının n bayet bir an sını yapacaktır. 

-· -. kao lira P.Y1'İ meşru, nlabetsb ki.r Ş h" M 
hud daima gözönünde bulundurul. tü bez, 9't.e herkesin ıri.Jılltl ayalı:. temin etınlş 'Olmasının önüne bt'Qd • e ır celisi halka mahrukat ve 
masıt kabil bir ,irlcet, bir tek mü • kabı baclur. k&ııelell. ıkrilla!ni mi la,. c~riı:, fa.kat ayakkabıJt ucus., rılmeııi hususunda tahsisıat verdiği 
essese olsun. lıo.tanbul için. tzmir, Uyorsun, !!('nede bir defa TC&ika 111.. lat.mq olma7ıa, biz bunun böyle oı &a~dirde hu paranın Halkevlerine 
AnkaTa g\~i diğer biiyük ıehirl~r İ- rasuu beklemek li.aım. dlJorlardJ. dutuna lnanıyonız, ey okuyucu ııen7 d~~tılarak halkın iiıtiyactnın te • 
çin ekmek fabrlkaluı tesisi lüzu. 1 S T ER 1 N A N r:nını düşünülmektedir. Çünkü b 
mu &zer-inde isnr ediyornz. lediye formalitelere uyarak kö;ü; 

&kcem llyaklıl""Ji/, 1 STER 1 NAN M Al ~l~w·veya ?izzat halka dağıtmak 
~ 1stedıgı takdırde uzun zaman ge _ 

s;ecek ve kış da bitmiş olacaktır. 

gibi. 
F erdler ve remıi te~kküller 

sında uzayıp giden böyle bi'l'Çok 
tilaflar vardr ki adliyP. cihazıın 
vi!künü n ::tPmadıven ağ•rlastırl 
Vaziyeti geni~ ölı;;üde n:ıüt~l;a 
mek ve miivazeneyİ tamın tçld 
nunlarımızda. tf'!şkilatım1zcla 
.,il<~ik yapmak laztmsa yapma1' 

rektir. 

cJJu~h-an Ca 
·············································· 

V~FAT 
Kibrit tnlıisan veznedan BaY 

rullaıh capıotıu ile mıertıum ş b 
raluıan mutasarrıfı Ba.bıi.nzade 
Beyin refl!kam Bayan Na!:nenin 
b"raderlerl Ziraa.t Bankası me 
rmdan Ba·Y Nurullah CAğalotlu 
o duğu h.aStalıkt.an kurtuııı.ın 
dün Allabı.n ra.hmetine kavueın 
Cenazesi bugl.ln .Aık.bt~ tren k 
karşısında.ki evinden ltaldınlara!t 
mazı ikindi vfliti Beyazıd ca1>1 
eda edildik.ten sonra Mereltezefe~ 
ki ma!kbeTi ma.hsusuna tevdi edi 
t.,. ~11?h t"lh'Tn"il: eyl~ln. 

--··--
28/11/~1 açılış • ltapa.nış 

.A~ YI kaP 
..:>nd.r& 1 Sterlin fi, 
'ew.Torlı: 100 Dolar 129· 
enenı 100 İavlçrı Pr. 
'-ır.drld 100 Peoe&& 
'fo"lı:.ohAm& 100 Tın 
. tokholm 100 tnao ıcr. 
Bir altın lira 

"4 avar ık b.r gram 
külçe altın 368 

Saham Ya Tahri~t 

:tkramıyeli % 6 938 19· 
Sivas - El'Zurulll 1 '° 
Sıvas _ :&."'rzutum 2_ 7 30· 



C Büytik bir memleket davası =:J 

On sene içinde cennet 
C Bavac:al1.k =ı 

Alman havacılığı denizlere 
ne derecege kadar hô.kimdir? 

Yazan: Mitat Tuncel olacak Türkiye! 
Onnmnze tarihi bir fırsat çıkmıştır, 

r.ilka da harbe eirdiğl, yahm da.. yetinde kalmışlardır. Artık kafilele; Bımdan sonra g-em!ler her sırada O< 
B u hart> U2111.1ll> ıritt<li Ye Ame., kafilelerini şimale çevirmek m"cburl 

ha ziya.det müdahaie ettiği ta.kd'inie anca.1t
1 

bu ;yol.dan hareket etır.ektc ye ~1°lmaık: üzere döı t sıra ilzer.ndf 
ıımwnt va:ı..yet ne oıursa olınm ve ı cOmcad-,, cHebrid» &dalsnnd.aki a\cı er, bunların b'rb!rin'Cien mesa 
hart> nasıl bır &allı.aya girerse girsin !ilol.s.rının h!mayes!ne g;rerek ilerle !eleri 600. yan açıklıkları da 400 met.. 
Alman hava kuvveUcrintıı denizlerde mP:'ktedirler. - redir. Bunların sağmdıı ve oolunm 

istifade etmesini bilelim dalı& faal -re daha nı.iless!r bir vazı. 12 gemiden ibar~t bir gemi kaf:ıesl_ !~işer muhrib hareJrnt etrn~ktedır. Ka. t alınaJc mecburiyi - tılenin gerisinde de bır tayyare gemis 
e ~tile karşılaşması n ;n ytir~il norm.al olarak şu Sf:'k·l vardır. Yukarı.da soyied .ı m.z g'b ka 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 
ÇOk ~Uılıtemeldlr. Alman h:ıva kuvvet. df'dlr: En önde b.r kruvıızOl', bımu~ tilelerin şimale dotTu hareu-ti u.zuı 
lerlnın Gc.M'a lruvve<;lerıne karşı olan arıkasında iki muhrib bu!unmıı.kt.adır. (Devamı 4/J d 1 

randıman derecesi hE""rııiln ICı!! alınan ----- -- • e 

• 

iV (•) !milletçe 7ap~k 1~1 mlllete, ~nun üze.rine ~k ucuz f.ııı.le kr!!'dJ temin luıı1!1 tebl:ğlerile ııcizbnilnde bulundu. ( "S(j p t b J 28--~ eınıetetlmiY.e yüs vermit olan ySıPllGlıyacağı işı de orp.nise. ve ınkı.. eden Y.enı ve genı.ş usuller tatb:k e ru hvoır. ~a.l<a.t deniz kuvvetlerine n os a nın u macası • • 5 

tar l
A'bc ......... te t·-ft'- ... d_ .. , ... ft dllm 

1
_ft... . ka,rşı_ devam.ı bır şekilde hareket ya_ \. ' ' • 

-... lb! .şanstaa 1.$1;,fade için hu • ı o.roue ya.p .,........ ve .uır -.- . esı .........., eder. '--ue bu ~....... -ı. V'i ._.. Bir ta f• m dıgı taı'kdl'l'de A'manl r ne derec" _ ı • . ~. hattiı. bugtln yapacağı - ı..a.,....,.,.....em.... me ıt.ı...,..eyız. . ra .. an bunlar yapılın.en, dl - hak bl 8 l d -~ - "'1e<dlr? """" böyle ..,._ lstl>WMmuz• n=l ooialtab!i<lı? ter ta<attao da g<lecek ... eler 1 , m ' • .,,,.... a.ab I•"""'"'''' 4- un ar an 30 tanesini hallederek bir arad• yol/ıyan h 
•'41 "' .a d"rt hafta vel A dOl j ha !ık . . ç.n te bunu lte-st:irm.!'ık kolav d~t ldir k b' lı J" «T 

10 ... apıl&<:ü işlen tayin edelim ki uÇ o ev na u a an. zır şımdıden ba.ş~an1alıdır Bugü Deniz kuvvetler'ıne kar".1 gönde·~·.ıe_ Soldan mG&.o;•: u,yucumu:a ır ,,, nre talulim ede<'r.eis 

IO?ıdao: 80'llra geleoeit senelet'e şamil 0~ Sllllil bir tebl ğlnde Z.raat VckA.leıti - htı.kfunetin iktısadt ıŞ!erle .a.lAka.dar n ·
1 

• ,_

6

• 1 2 ~ 4 5 
•• .oaıı- P-""'=" oeW• atıpnln blitlln vit•roUere ble '""'~ yolh_ lan vekilet1"1 h&ri> ekonom:.l nok 

0
- c;• bir tayyaeeclnln "'"" tayyarool ı BüYük ~ 6 7 8 9 

lizer.n?e konUŞmıya i.mkAıı bulahm. ysIISlk çı~Ln!n . her vaS\tadan ~tife.del tasından 'koordinasyon teşkilfl.tile bl; <>.ması kifayet eıtm~. Onun a7111 za. <7 ı, zamuı (2>. ;:;==::;::::==ıı Buırün Yaı>acatınuz ,ş, b= •udur' "'""' ta<la ek•m ,,,..,., ta~u• o. 6 r ~· hat!Anm•ş'.c. Bu M g0,.1 usu' m•nd• fyt b:r den».ci "'"""" '~ bu 2 - HaOI " - l 
lier &ah.ada ve biih~sa ıı.iraat i6titı.. unmt.LŞtur. On~;ı hıılk:" bu 1muraca.atı genıo?etllmeU; yalnız hart> zarun-tleri IŞ!Prde senrlf'?"Ce p· 1111 ş bu'umnası 1a._ cak C4> Bir giln f"'' oM&smda son hO<Cdln• Uda- OA bor """" bllYiik de,u,ı; lş.etmelenn• .cin ddll. takat ön llmll•.de buh'""n r.md<r: O h". gem ·nın da ha W'afür _ . ö,mote ' mahkum 2 

~aılı:; aoın haddine kadar mal· ye : devletçe teşebbüs edı'.m!yec€ğin:. ıın _ fırs:!!-t'lDr ve tarihi şanı;ımız gÖ'J',ör.Une ôan o.m;lnı, ıt·Pirı ıtan::mı.11, ırtlfılıları_ ı ( 4 ı t.şı,tnıek. tiln işi devletin haıkt.an ve J[t)yl'!.lden alınarak menıl~tin btiyflk istihsal .PO nın tesirim b
1

Imell, han~ eavlyC'lı>r_ 3. _ \'umudt 3 

1 

Runun için ise hai.kı devlet tf'db:r_ ı,!"lcledlğine delil olamaz. Zira.at Ve. ll~~sı ve ltalkıaına hıı1·e'Jr:etJerı iç·~ den ona ya~Jaşmaic llzım gpl(.'~'ni tıı.ı emri hazı; etli& 1st ı b w htlkfun t k ta-krllr etmelı ve clenız ;rr.P•t>oroJnl's' 
• . lhsale teşv:.k, hattA. m.ecburJkA.Ietlnln e1ind~ .birçok modern zlrıı.e. 'l • n e uvv~tlerln n b"r ga_ üzerinde d.e tam bir tecrübe s:ıh:bı <3ı, Teraind~ıı 4 ıı/"ek. onun yet'.şenıedlti yerlfrdtı '1.letıerı ve vt>saıtı vardır. A.vnı zaman ye ,etrafında ~planınıası trnrı!n olun_ bırllınmıılıclıT. okursan:z vUa;;.:-t ~ı:ıtl biffıil tşletma i$lcrine memurı<i.a Vekalet bugUn Htm tekniği en jyl "'1.!I ıt!ıl'. Bu he;, bfl'!.ln VPk!ılet1ar!n Haıı'b olur C2). 
'4.le.k:. bilen ta1ki1Mlı bir hükum~t kuvveti. ~ik ereman.l.arında.n, teşıc;ıo.tından gemilerine \.aarruz etmek için T r h lJt ist.iıfa.cl ed lt. en müessir silah tor·pıJ.dJr: Bunı.m için 

e . ~r!hl şansın kendilerine teYecetih dir. Bimenaley'h bır tara. tan a ın e ere ~~:.S.cak, ve ayrıca de ıtoro!l tayyareleri yapılmıştır. Fa._ 
t~ ğı memleketler, v .. k~t kıı.ybed""""ez. ·on haddin.e •kadar çalı7!)a~ını t. e~vı~ yerlı ve eaıebl m. u~. a~ısları da ;cine kat to 11 

t e- On ..,.., ft d 1 d k ı.a ·1• 1 b , mı. a mak iç'.n tayyare Pek aL 
":· larm '·a·~. ~ı.'"'rı her ....ı;", ..... ederken. diğer tara .a.n a. e ın e ı a ca..... o an y.enı ır teşkilata verı" _ ~'- ,_ ... ""' .Y""'-'""'v::ı..'" ıs .... ..,... • ç...,,.ı.ara ınme.,;: ve E;f-m

1
\ere pek fazla 

-i llıstan lsti1'adelerıni <:be<ily(?ıl o:ta - lo'esaitten ve Jı.l{tıdanlan lst fade ede_ melidll'. Bu suretle ır.uhtelif veklUet - yaklaşmak meebııriye~lnded:r. Bunu 
an kaldır.abilece« kMar mühlmdlr. -ek dev'le!1in bllflil ..,.~ do"rııdan doıt. lerce ikaı.ili bakım;a:-mdan ayrı ayrı y,a.pab.lmek icln de ancaıc avcı tay:va 
~ eekl~inci asnn sonwıa doğru İn - •11va zim1t if;Jetmes:ne g:::'!;"'lt>SI. fel'. tetklk edilen ve mHnleıketin istihsal relerinin h:m.'lyrs!nde hnre'<et f'dP.r~ 
Ilı.tereye, on doıimzuncu asrın orta 1;n bo<'i bıra~ı.V.ı ve lAyıJc le do1dunı.. ve iş davasını alnkadnr eden bütün t~e biıtün bunlıı.r çok kU!fetli w ç(').'t 
~rına dGğnı Amcr~ka.va ~onra da .,.,ıırlığı s."~ınl"TI doıdurnı1sı lfı:r.:1l"dır. meseleler, mtiştere.c blr p!An ~ ror işlerdir. Yüksek b':>mb:ndım.an tıı.v_ 
~'manyaya teveccüh ~t~~ oian tar·ht/ Bu iş, gerek ~Uletça ve gere-k ~v - progranı daWlinde ilmi ~ve teknik _u ,.'lreler1ne gel'Iıce bunlsırın hnrb gc. 

Il:tlarda. bu memle-keı.ler on on beış ıetçe bil' ıiş se!e~·Jığı yapnıak, p.t'ınlı sulkrle b1r arada ve ::;lU:a.tJe hııneaJ n;le:-'.ne mr.,ı tes"l''n n pek az ve P k ~~e iç'nde tanınmıyacıı.k hale' gelrl ıer.jve or~.an'~ ~k.liode CS:Jışmak ile mürn mek ~anını kaza!ıtıı.:ı1ıdır. 'Tlli..~kUl olduğu anlasılnııı ve denz •11 11111 ____ _ 
188 

O dok! t8"le " ,,,.,, A.mu.Y• kündür. ş,md,llk "' ko.aY o'a_n ,. ıaml Tlluı.v..ıe. bugUA <C'_n~• bulundu. 'ru•~otlee'n• kan• yUkook bomb"d< 1 A•n'>lll · 1 'lı" O de dünyanın '-"1'1 btiytilt sanay!lmevsiminde tıulundugwnuz ış hubu..,ğumuz buyil~( dıuınya haa.5elerj ııccırşı. manla:r yı:ıvaş YRV:l5 terk~ilmlş'ir. Aı:ı (2), Arta kala.n '1,-:11·------t- 1 
1 -ı '<o:'"" . oldu. Am., kad• 18'0 d•k; b>t vo d';er me~>nlil< zJaall'•· Bil.. •mdo, •.> :!"at ;u>CAb• me.nlek<t!n man!Ann to']>ll """"""! M""cuddt" • C<l. 12 ,_ 11-!l!lil·I %ş Ülc ba- .1':8~ ımlilbelrk kö:t·er on. onılvtik zirııate elver:şlı v~ bo:; s:hala~.jbu::ı_ye:srnı koıı:un1en d ğ.ştlrecekt.r. Btı ..,, k.a• el' pnd<> P''<e b'>mb··rcl·m-ın R Koyu::Ue ~ -' - lliilSlj 

l.'lh' sene ıçınde yüz; b·nlerce ıılifu,~luı nız mev>C"..tddur. Bunlar de1·~ı t~sbıi b?-81.t ve. mutad hıld:scterd~n biı:ı . de_ tayyareler! va-ken bunlara ı>ek a:ı: kıy_ meşhur bir y~r (7 ı, Sonuna. crra k.o. I 3 - Çok 
5

,,yUyen, g:uib sesle koııu_ ı.;, •I" ha' •n; aJdtlar. D"""'' ki .tarlh'n >l""""' hlo olmaua yapab.lecei mı. t>ld.r. a.z.m zlraot ""'hssl.ml~ •k• •- "'' t v'""ekt...ı'rh cllnkll p'ke1'r1' yun pencerelere t•"''L' <2>. şanlara da ,.,.len:r , 6! , """m <». ı...u "'""1oke'e '"""" b•hş•lt!ği müs <"1An dev•et çi"l'kle<i h,llne kOM J "nlanberi dmm '"'° dilnya eeka_ ri•h' •otov vo '''' bf'! l•<'rl"' •iri• 9 - S•'l!tıuot (S<. Haya <2'- 4 - Bem <3>, a.e hman 12ı, dtı a d'evlrlerde dün ile bugiln arasın_ 'J!lfr. Buraları eldeki ve..ı\ itl!! ve mıUnı beti karŞJ!SIDda., 6kserjya pazar için mal Hme.kı!edir. Nitekim geçen srne Al. 10 - Bir maden CS>, Şişelere it<>. Sllra.Lll (5). tı-e. seneler hudııd:ınu a<ı::cü. bU..vük klln olduğu 'kadar nıodem z:raat. a .,ha_,~ırlam.nktan ziyade, k~yfüni.ln k~.ndi manluın Attantik.,e pilı:Plerle batırmıs nur C·U. 5 - İşler, raııar (4), Gam, keder 
._ .. ~ _adunlarla ''" ı,n,.le• ll1'm<h•. letl"i d• lrul'•••"'"" ek "" "'";'' o Ih yac• brukunındao c•O dh ve mu!e_ olduk lan gem; ıonaJınm m k'au son 11 - "''""""' blr o'çek ı=t (4). (5). 

,.,,• ""' b'Wn b""iye<ek d•til, hat!A ıunmahd<r. HU"L'! e'1c·d• _bu unan v= """""''_yapma~ tamwia. gm vo ''''°""e Ylf·"k olm•.,tu•. F""" "- 12 - Nişo.S'anM•n yaptlan tafh "'- 8 - aw.tamAk m, "'11 "'· ~ecek va~·~z yolctur. Hemen zlra.a.L saluıJarının da 'kuvvetlt ve ya_ ıptidat bır sısterıne bıı~!anm!')'t1r. Bu _ bili boyun<'.a yayılmış olıın p!ke tay_ Yukarıdan aşaiı.: ' - İnilti C4), Ku!it.a b.r uzuv <5). 
;-;-- kın blr h>naye gönn"i. movcud m'- g'Jn movcud mll.,melee'miz, .ıraol vareıee;M ln<il•il<r te!aı'k bir mu"- ı - Kmrmai<lan ,,.,; ha"r ••>. 8 - B;r nota <2'. Tokun , .. ; (2), 

..,,~,.111< •• ,.u 9. ıs, I! Wn,._., eas!m ve toıma•lfR1'~ atlar». ek'L "*"ıtml~ ta«a ., kll'J1ttın vaz'ret• "'1e bul•maymca pu'f olmk •-'r B'r een'k (2!. g - Kan toc• m, uta=ın (5). 

1 

ıoayll:ınmtsdadır. lmış al'azi ve istihsal edilnce't mahsul (De•amı 4/1 de) alm~laır ve bunların ıcs:ır altındaki 1 2 - Evlerin damında.ki. yatmur bo_ 10 - Nam:ıı kıldLran (4), r;:ylıı 
_......V''\ıııll"-~~'4,,._,..'W'~~~""",;;;..;.,.ı~~~~~;ıiııi~~---'4,,.Wl''W'~~~~'4-,,.Wl''W'.._.~_....".-.ıı__.-.-.rJdenfa mınıta,kasını terketmek ve 

0 

jlem1 rusu (4), Dul kadınlar (6). _ d~ (4), 



Yuşa tepesinin ceviz kütükleri 

Hele (ceviz kütüklet"i) •. üra. 
caat edmıler yüziı geçiyordu. (Med_ 
dah Kizıın), (Sarı Mustafa); (Pis.. 
bıxık Ahmed); (Edebsiz Süreyya) 
boyuna Beyko7.3 müşteri taşlyot'
Jardı. 

Ay başına bir hafta vardı. Çar
şıda Çadırcılardan elli teme eski 
anahtar topladım. Ay başının birin 
c; giinü mahallinde bahçeyi teslim 

~n Poala» RU1 atlı oe rnaeeJ'CI romanı: 32 

B:&D•N tBXR DBPA 
... , -· . ·~ ·---:. 

. . . . .... 

YAZAN: CEVAD FEHMi - 166 - ıyar halinde tırınk parayı alsan .• ol- etmek üzere rastgeld'iğimle muka-
(Beykoz) a gezımeğe gitmiştik. maz mı~. vele yapıyor ve bir aded anahtarla - Evet, öyle... ~en gelmedin. Ondan sonra da Ha.. - Fak.at bu işte canımı aık 

fakat (san'at icabı) her gittiğim _ Neden obnastn beyim. Hele mukavelenin bir nü;;hasmı eline tu.. - Ha. aklıma gelmişken eorn. tice Hanımı görmedik. Senin bu re. bir nokta var, İffet. Nasıl oldu 
__ _ı k d' h b" (--ı j b tuıturu-y<M"dum: :Yim Ayşe teyze, Hatice hanımı biz simden nesıl malfunatın ohrr, şimdiye kadar bana kalbini açm 

:ycnıe en ıme . ~m~ ır. ıuı.ıan .ana Hacı Ali B~yd~n, Hasan Tah. • · ı._ H d w• 

J>AYl) çıkamu.k lç!n gozlerım veL. •I.n Beyden bahsettir .. Bü:.bütün sa- - Haydi hayırlı olsun. Aytn bL imı aup ay arpa~ya gÖlÜirecegız. - ········• dın? Nasıl oldu da Ayşe teyzende 
fecri okuY"Ordu. na. u1him bailandL ri.nci günü git. Bekçi Mustafa ağa. Eyoba 0 ayrı mı gidecek.? - Cevab versene İffet... saklad ğın bir sırrın. bir derd' 

Beykozda Yıl::.ı tepesine yakıa - Yalnu: bır ~rtımız var Mus.. dan bahçeyi teslim al. ~ w- Ayrı gidecek.. Orada bulu§a. - Şey Ay~e teyze... olabildi mi? Söyle bakayım, esr 
b. d b'' ··L b' ( · L h - Hayıcli haytTll olsun. Ayın bL ·cagız ___ .___ 1_ ır yer e uyu~ ır cevız v• çc.. t&fa ağa. Sen kaç liraya bahçeyi . . .. .. . . f v ~ • - Anlaf:ldı. demek resimler k~uı ~1%1 
ai) ne teudüf ettim. İçeri aıirdim. bir •ene İçin kirava veriyoısun? rıncı gıınu ~ıt. Bekçı Musta a aga- i. - Keı. k. i biz alıp cötürae idile. Ankaradan lstan.bul.ı çift geliyor. * 

· · d b h eyi t sliru l cevizleri N " (Mustafa ağa) nem.ında birıaıa - Bütün cevizleri mi?. ı an a ç e a ' : - için r mu~.. Müstep.rln önayak 
imi,. Mirbarek bahçede hepsi de - Evet. Bütün cevizleri, incir- kes. . , .. . E - ihtiyar kadın hayli yorulacak. _ Ayşe teyze! zaret yapılan hcıtayl tamir 
ı&naç olarak yüzden fazla ceviz aia- leri, elmaları hepsini.. Hey gıdı gunler>. Şıt ccvız sa. !O tramvaylara binmek bir derd . · ·· ·· ·· F k Ah tıtt oözümün ;;>nün"' geti""""' da ho- j: H . h · 1· Genç kız adeta perltan hır halde yretıne dupnuştu. a at ın 
-:ı vardı. Ceviz.in olmaa!- da an.. - Bin beş yüz liraya veririm • • J -- ' : - atıce anıml son zaman :ır- ·d· A { I .. J - • • lm k 
·.ak 1 S _ 2-0 gu"n '-almı••ı. L___.:_ roz ölmi"' de gö7Ü röplükte kalmışı·d ı._d d"" .. w b l d . 1 ı. yşe teyze aza uste emege kı. yenıden memuriyet a ıyor, e 

_ "- Y" ,,_,1ırn. ·:ıı .,. Ô . a O lUl ar uşurunege aşa ID l k k" b hs" d w • • d' d" • "'1- J • • b 
(Muetafa ağa) nm iki kartal 'Ye - Hah .. h~!l sana bin beş yüz gibi ağzlnllon suyu akıyor.. nümde ~bayaiı kıskanıyorum, lffet. . yamamış o aca - .ı a ı egıştır ı ı.sıne go>ge . e~eme erını, af 

..:ı0··rı çocuguw vardı. Biraz ehna., ar. fin vcr~egwİm, Ü~. t tarafı bnnı"m. 1'! çekmeceyi cıçıyorwn. Zıraa• B:in I: O b' . _ A l - Fakat bılıyor musun İffet, ihsan i.etemeclıiını aöylüyordu. 
~ k b . 'b" d ı F k : - ne ıçım soz yşe teyze. ıv r ı· la • dah L 1 ld _, __ h"" .. Ll'fk . 
.mud aldım. E.sl·i zamanlarden ko. Razl mı.ıttn? Beıı ka,.a satarsam aaı fU esi gı ı para o u.. a a.t :5· . h" H . H t b. t t e ı po ıs o cagm~ a 11.azanç l, yo a ya11_,,. utün te11. ı rl r 

y L b : ızı ıç atıce anım a ır u a-.d-L l ı. bi l ~ · d' . . · 
nuştuk. İhtiyarların ahbab oluver- Bak senden bin beş yüz liranın için al çı1'.~~z a~ba~ladra, ldayn )!:ece ı. ~bilir miyim? Fakat hiç düşündüJ-~a par ~11.. / mketı ege glreey l detmııtı. Nilıayet ona memurıY 
ınesi gençlerden daha kolayd ~- dr:n komJ•.,.on almıyorum.. Fakaı ecegım gı ı >t am ara ntm,yoı.urn :nüz mii, kadıncağız bugün kim h li~o11; daha ıyı oraca ti. vermekten vazgeçtileT. Buna muk 

_ Geçmiş zaman oldur kı ha_ fazla satt ğlın'.\ benim. ha. Nerede aklı az, ~r~ı ç~k kım. :ne kadar seviniyordur. - Öyle. ~a ~~şe teyze, ha_ bil bir yerden borç para tedarik 
rali cihan değer.. B · . aeler varsa.onlu mu'}terıler.lın ... Ay : ş·· h , F k _ _ a.sının vuıyetını bılıyonıanuz. derek bir teahbüd i,i venliler E 

- enım canıma mınnet pa. L d ._ .. l (M 11 t ıd : - ap e yoıı:. ·"·at gonıryo•um . . •v • • 

Diye eski t!enç!ilc hatıralarından fllnt. Allah versin heş bin liraya [Ja,ın a.n ol~ gun ev~e . ı ~ . a. ki sen de ondan a<ı3ğl kalm:yor~un - Hakkın var. kazançlı olan bu lfl dtget" bırkaç 
bir sayfa aç.ıver<liı-. mi derhal sıkı aat. Bin beş yÜz l:ra benim, üst ta_ rehanesı) nın tabelasını ındırdım. ~ Genç kız birden. k:pkırmlZ'I old.u, - Hatice Ha.nı:ııa söz .g~~~nnek takib ~t~i ve bu sureti~ eski ~mı 
~ıkı ahbab oluveririz. rafı senin hocam. Daha orada duru~ muyum). iÖnü.ne balttı. kolay mı> .. Velının polalıgtnde~ müfettışı. dalıa aonrakı aeraet"l 

Mwıtafa ağa, sen nerel'ain). Mustafa ağa i!e bu sureti~ muta- * : A b d vaz.;oce1eaını bırakın, o kulübeyı med meşhur kereste tüccar1 Ahro 
ı b L k ld k B h . l : - Y!C teyze, gene en en ne ked. d b" imi b ı.._ • Asü yer l Beykozluyum be- U•. ·a ı . a çenfn adresini ve Ayvı. birınci Perşembe günü a ea.. :L . b"l 1 ter Jp e ız e erauı::r otur. Bey oldu 

ld 
;uıtıyorsunuz ı ır.em. 1 _ı • 

rim numarasını a ım: sabah ilk vapurb manav Hampar. • . maya razı o maoı. B b- ··k teh ddül 0 kad 
· M ·ı · b B d : Ane teyze anlamak ısted.iğini w .. u uyu . e. . 

Tamam .. benim babam ela, - ü~terı eri en keneli a~m~ sum ağa ( eykoz) demİf ayan. : , w b I d y b I - Dogru ... Çok dogru ..• Cerekaüratli cer-an eW kı Ahmedln 1 
1 ı ll Se 1 " y d d .k. w l k I .anıamaga a• ıyor u. ar<1yl u Ah d - b ı.. b .. 1 -,, iedem de hep Beykozlu idiler. arım a yo arım. n pazar lgı füan mış. anın a a ı ı çıragl. s c c. : O ":. . w b me aga ey, gercue en gun- rinde her hangi bir adam olsaY 

( B k J 1 d b ' k · kartfmıyacakaın 1 Diyerek '"lktnı. den bir arabay~ kurulmuşlar. Doğru ~Ufhılt · d nhunfJZlerıne ~~rmda!tını a~ !erce ısrar ettik. Adeta yalvardık. .L L d-'-r bocalardl a,su 
ey oz u ır an ı r aç isım öi- " M f v b ı.. • :ma ta a a az a geclJtme ı. A b" ,_ . muaa..a een eıe • • ı~ı 

•enmi§tİm). * usta a aganı:ı ançesıne: : İ . .. . . ne teyze ır11.aç saniye susarak l k ahlik ve tabiat deği,tirir. f 
- Ka Motafa aia cenablnı7. : - ffet, polıs unıforması Yel ve düşündü. Sonr-'l bahsi birden tekrar a a 

- Mustafa ağa. Betkozlu Hac\ O z:araan c~viz kütüğü çolc para dır). ~kim bilir ne !tadat yak•smı~tıırl. Za~ Hatice Hanımın çocuğuna döndür. ma~, k.üetahlaşırdı. Fakat ~iıro: 
Ali Beyi, merhum Hasan Tahsin ediyordu. Şimdi burada i.ki 1t var. - Benimi. :ten güzel çocuktu... Fakat ıımdı d""· degışmedi. O gene Ahmed agab 
Beyi filan tanınıın değ') mi}. dı: Hem deriainden: hem etinden - Haydi geldilc.. Anahtarı da ~büsbü~ün güzelle<rti. Bilir misin, u_. - Fakat Veli zeki rocuktur. Za. di. Gene iyi. gene doğru. gen" t 

- Nasıl tanımam beyim. Bun. · ·f d d kt" E 1 " Ahm-_ı w b C d t o lar bizim velinimet.. ıstı a e e ece ım. rtes ~llr.u getirdik. Sen burada oturoor~un. ~Veliyi adeta evladım imiş g"b: ae. bıta memurluğu demek ya'Lnu polis miz . eu aga ey. ene osu h 
türkçe, emıenice: rumca; franaızca - Evet .. ne anahtarı getirdiniz.,. ~verim, İ(fet. Onıı göriinc·~ .. yüıeğ:~ r:~ferli~i d~:nek d·ğil ya... E~~L ~ıyan, ınııanlıt~ hakkında fazla ah 

- Benim de can ciier ahb bla_ bütün gazetelere ikı tekilde Han - Bahçeyi biz kiralad•k. Fakat :hoplar. Son zamanlarda gonderdıgı tiıye gırebılır. Avrupaya gidebılır. nii zan bealemıyen, gene kalnb 
rımdır. verdim: seraitimizde içındekı evde de üç ~resimlere imıan adet:ı. bakmaği\ k·.ıMerkez memuru olı.ır, poliı tube tan ve gevez~liku;n . ~oşlanml:Y 

- Ya.. (Satıhk ceviz: Yüz ağaç cev"z ay İçin bizim çocuklar oturacak. 'yamıyor. Hele 0 dershaned•! çıkm·ş müdürü olur. Poli, müdürü veya ewki orman müfettı,: ıdı. 
- Mustafa ağa, ıu bahçeyi top. \.'e incir bir sen.:ı için kiraya verile.. Sen yarın sabah eşyaları al da bu- ~on bir resmi var. bütün bir sın·f müfetti,i olur. Hatta emniyeti umu Ahmedin zengin olmasile hu ... 

tan kiraya versen. cektir. Arzu edenler acele Galata_ radan çık altık. ;içinde onun gibisini göremedim. miye müdürlüğüne kada.r yolu açık. st hayatına getirdiği yegane ~e~ 
- Versem iyi olur papm da Ara~yan hanında (Millet ida. - Kim çıkacak> S _ Ô}·le Ay~e teyze... - •.•.•.•.• v ıilt.lik de annesbıden kalan evı 

amma .. henüz bu eene bir müşteri relıaoesi) ne müracaat ehnelidir. - Ben değil ya. sen?. : _ S d .. d"" b 
1
. d " .1 - Elbet Ahmed Agabey de bun -L•- bir •nartırnana taı1nmal.:1rl 

k d 1 ) B 1 k k ik. d k"k • eıı e gor un u ream eg t _,.,. .. .. d V 1. . L nu .. ...., -r 
çı ma ı. er.. un ar onuşur en l a ı a : . İff ) arı a;.ı.şunuyor ur; e ıyı yapaya d ·ı, t I u.ştu Evet, Ahtn 

- Her sene mahsulit kaç lira tu. (Satıl.k cevh kütüğii: Yüz - ili sonra kabzımal Ramazan aja da :mı et r:ız bıralcmıyscaktır. Simdiye ka • !'abn 1 are 
0 

m Ahm• ed a .. gabeydl 
- v • ı.- .. w.. k d • E - d"" . aa ey gene o tar). yuz on anaç agaç cevız 1'Utugu Sil.. aplya ayan:nı.ş: : - vet, gor wn. dar onların elınden tutan hep o oL • • lin han 

- Eh .. Allah bereket Vl'!rsİn. Be tıl·ktır. Arzu edenler: Acele Gala. - O Mustafa!. : - K•z, buraya bak bakayım mıu:h mı} Celin haıı~n aıene 0 ge ,ı,el" 
nim mahsulüm çoktın. 1000 • 1200 tada Arabyan hanında (Millet ida- - Ne var). if"ena yakalandın! Sen bu Tesmi na- lffet 8 evinç ve ümidle gizler1 ·ve Bqbelbınuı da gene 

0 Ba 
lira tutar paşam. rehanesi) ın.e miraca.at etmelidir. - Mustafa ağa senıin mori. :s!l görünün? Resim Hatice ı-ianı. parlayarak tasdik etti: el olduğu sibi. Böy}ece seneler 

- Sana bir müşteri bulsam ıu ler .. ) ıı. - Benim. ~ma ;ıeleli daha üç gün oluyor. Ev. - Öyle Ayşe teyze ... Tabii Ay. çip gitti. ) 
parayı sana ttkır tı1ı:ır peıin saysa * - Haydi. Topla pılı ptrtlyl, bah "veliei gün onlara ben yalnız gittim. fe teyze... (Arkası v-
._ ele hiç zahmet etmesen ıu ihti. Bu iı ne kıyak ifmiı>. • (Devanıı 6 llCI ~ada) \. • ..._...•-•••••••-•••••••••• ... --... ................ - ... --.. ............... ...-....-.. .................. --............. -·-··-··-..... .-• 

ti 
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_l _M_.a_rak_h _ve_Fa_y_da_lı_I 
Boy uzunlukları 

Büyük bir memleket davası 
... <Baş Utı-afı 3/1 de) ı tin ve Ziraat Vekaletinin zaten •ene. 

:. ıküçuk ~rcal.ıra a}rılnıası, köylü lerdeııberi bamladlğı, teşkllAt.a b tr. 

Hokkabaz, çırağına 1fKışa ~oğru-

azıe ve ....,lAkJ, P~z:ır ve kredi mü.. 1adığı bu zira.at 1stıhsali sah.'l&Ildt 
ruıseıbetlerl hep bu s"..stemln te.sirı inkıl~ı devletçılığ:n önüne bUyll bıJ 
altında. kainu;ı; ona gore teşekkül ot iş çıkmıştır. Her v8öltadan ve ~fi.n. 
miştır. Halbukı bundan soma Türk y~ dan ı.stifade edereK. devlet elile bot 
ziraatı, bü;villc m.ksas'a ·~ ve dı.s pa_ tarfa.la.r sür!ilm.lye, bakıms:z bağlar "" 
zar için mal hazır ıvan, mod rn ka _ bahçeler bakıl:mıya, boş b r karış top. 
raıkterde bir sisteme lııkı!A.b edee!'ktlr. rak' ve işsiz tek bir insan bıralonıya • 
Yani köy ve ist.du.al münasebetleri ca.k hu.m.malı bir faallyete atılmıya 
baştan BOna kadar değı~eek; sen i~l ğl hazır1an.maı1tyız, De•ılet>n bu büyill: işf 
ve ehemmiyeti şimal otakd.r f'd lem! basnrması lbımdır. Cilnkil her ı;;ey. 
yeceat derecede memleketın bfuıye8lnde den önce lazım olan l> inkılAbd 
tahavvillle olacaktır. Bu mh.ib ken. iman V'e heyecanı; 2) inkılabcı bir Şe. 
diliğimien ve y&.\.'aş ya,vaş değil; bi!A_ f1n ftfar~inde tek ta1bl1 mllıet o'malı 
lds d-evleUn m.Udilhalcıı e ve süra.tle şerefi; 3) her sahadıı çalışmıyn mil 
y8ij)l.}ma.k 16.zımdır. Bu büyük iş ise ne said geniş ta.bl.at parçalan ve son de. 
te.'k ~ma k.ôylünil..'1, hattd. ne tek rece vatanperv~ ha~ g'bi üç 'k\l'vvef 
b~ına bir vekaletin işi olmayıp, dev_ elimizdedir. Artı.k mesel!! plOn \'e ~ 
tetln otopla11cı. kumcu ve idare ed c kllft~ işi; memleket.!.ınızia. toprnklıi 
bıujlranhğı altm.:la blltün mnıetçe el rmda, miTietL'11izu ruhunda saklı ola~ 

alfabe öğretiyor_ 
liokJka.ıı - · 
C az - Sôy e b:.kalıın çırağım. fi' l a:·.r:ıtı - Ne soy •. yeylm us'a. f t ; 

tlt.t ~ıı:z - S~:ı kGçükken mektebe J 
y~~ağı - Bılm~m ki, ner drn bile_ ı 

lro'tı: h- ı '' ' '"' ; tllıiJt 8
V<lZ - Nerede:ı b l"'Y m ne de_ ~t.ı._ ' .' 

g~insan ıtiıçli k n rn k ı.-b~ g.d P .... t 9 
ç _a-lnı tY.l'nwz o tır mn? Iı • ~ •) ~· 
r~-~~ Gl m!Xl:m. d .. l\a büyürsem ı; ~~~ 
rıe ıı:~ab:ız - D;ıhn. bUyUrsem de ; t __ ...... -n--1' 

,... l'tnek. ne a:aft :v.l<;Wda"'tn" 
"~aın .. . . 
ll "' - sa ı !m. sa31ayım. ! Hokkabaz - Onu da bilemedin. 
/:' \: b z - "~ YI sa' a~''5m it ? "'··ki' "" ~a.tl Ka 'd • 1 cD•. ya yanın..... . 
!lo"kab - c ~'aqund~ o ugıu.nıı. çrağı - .sa.pı kmlnuş ı;a.tal. 
ç raıt aı - Y_a'i . s yı m z. b.hrnr. Ht.>kk.abaz - Bllemlyorsun, ooa. 

~aYl~~- Dm· c:Uşlın y.m. ·:>n ya - ıE~ derler. Yanı.1dı\ d:ı.. bir şey "Yar. 
lt:>kt·n ç ra.ğı - Fener direğı. 
Or ~ b!t2 - On ya~mda nıısm? Hokkabaz _ Çok cahilmişsin, ona 

'ilaha!, - Evet tcr.ı ou yaşımda.yun. Fıı derler 
... sövlemı ... ı • • t llo 9w, ç.rağı - Şaşırdım, ·US a. 

b ban ka~az - De,1·m bl!d lfm &P.nin Haıkksbaz - Nasıl şaşırdın? 
Oı.ra~ırmi sene evvel o:dü. Ç.rağı _ Nasıl şaşırmış. Her şeyin 

Sorıbahann son a.ı1. 
O da g~ti y11rı11. 
Kış ya.kın, heın pek yakın; 
Gelece41:' bakın ltaJı.nL 

Ya~ıık röktea az sonra •· 
Soi'U kaı' ~yas beyas. 
örtünecek h<':o aiaelar. 
Onun da bir ııeyk.J var. 
Evl!'rde t.titilncc orak. 
Ot':ı.kbaşı, ne de sıcak •• 
D~a.rıda. r,ar \'ıtrsın ya~m. 

Varsm riizgii.r nğuld •sın. 
Öyle amma dü.şünmeli 
nan,.rfnif'll bakın bt'lll. 
Bit- takım da f<ıkirler \"Br. 
}le ev ne ocak bulurlar. 
Onun Jçiıı kışı aevntPm, 
Kıırtıı.r yağsın, hiç diyemem. 

adını değlştırdın, kasab çengefuUn adı Inısan boyları 1 met.re 15 santimle, 
4:C'e• oımuş. Tek g&zUn adı «D> eı 1 1 me'f.re 99 santim arasındadır. 1 met_ 
muş. Fener dlı·egin n adı «F:. obnui. ~ 99 sanıtdrı olanl&r gayri tabll lJ'ZUn_ 

Nasıl olur da şaşırmam. lar, ı metre 15 santim g!bı o·anıar d.ı 
Hokkabaz - Anlam'cll, sent yeniden ü 1 rdlr 

meıldıebe verip okumak yazmak öt _ c ce e • 
retm~-cl.en başka çare yok, Faıkat d&h.a ga.yıi tabii olanlar da 

blıitğile yapılabJecek bır meV'ZlldUT. bllyiik haZlııe~ri "'eŞfederalı: kullan 
..net'~en dünya,. nın farkında ol _ mak lş'dir. 

malıyız. Bugiln istJısal'm!zi hevesle 
alan mü.şter!ler m'zi m"mnun etmlyc 
çslışnın.lıyız. Bunun için lse evvela 
Avrupa istihlak pazarı ıındn Tilrk 
m3• .,~, m"ktar it:b·ırile Lhmal t'd·le_ 

J\hmed Uıtmdl nnşıır ---u----
Havacılık 

m[yecek halle gelmel!: ıst h•ııl'~r m•zi (Baş ıararı 3/1 de) 
b:r iltl. misli çoğaltmalıyız. İki m·sıı. olduktan başka !tış mev.sımlnde de ah 
ile mlııli istihsal, Tilı klyen;?1 on senelik ve buz vazi~ti dola.yJSUe mümkiln ol. 
çalışmasile temin olunab lir. Bunu bir nı.a.ınaıktad.u:. Bu i~ıbarla bir miktal 
naza.riye, b'.r faraziye olarak ort.ay."\ 1 şmalden dola.şrrn.k şartıle irlandanı.n 
atm~nını. Hessbhırını :ınpnıış, bu _ cenub sahilindeki llın:ınlar tercih cdıl. 
nun olabl.leeel'f!ne L·ıa•!m~s. o'm!lsı ir- n m&kt.edlr, buralarda a1tcı tayarcleı' 
neler lAzım geld ğ ııi dahi kafasında icin de ibol miktarda hava üsleri ku. 
lıa.zırlamı.s ve .;;ıraıamı:j bır adBm sı.. rubna.sı me~ubahs olmaktadır. Ka. 
fıı:tıle söyltiyo:um. Tüı1t'ye bugün is_ fileleri hlmaye içln Juı.t'1 karar veımit 

banı h - Ölm"dnn söy.emlşt!. B3 • 
li(ı • C Yalan sôvl"mez. 

Gaıı ~abıız - Öy e errma. o :ramqn_ 
1~-... "8.ınana geçen u~'erl bmal>_ 

.. vr nıusmı? 

C Yeni bilmecemiz :ı 
vardır ki, bunlar arasında 38 &anti_ t.fusal ettığinln, vasa·ı olarak, üc olan Amerikanın b-..ı hususta tııar.d 

m srıru on sene gibi kısa zamıında üzutnde şiddetli tazyık yapacağı d 
met.reyi geçmyien ci.lcr!ere bile rast_ tem1n edebilir. EvvelA bu istlhsalleri_ muha5cka.k addedilmektedir. 
laıunıştır. 2 metre 83 santim boyunda m.zden aşağı yukarı bir m sline yakı.. Bu hanbe ta.kaddllın eden senelerde 
da dev cknilecelk lnc:ı•1la:- da gorm_ nını, yani tazla ;stihsaı elt ğ m z m .it_ bazı memleketlerde hava kuvvetıenn n 
müştilr. Sinallll, mıanı adındaki meş_ tann yarısmı keııd:n1:Z 1.stilıU\ık etreoe.. deniz kuvvetlerine tamamen hAJdm o. 
hur cücenin boyu 38 santlmd'r. Fin. ğ'.z. Bugün en basıt ve zaruri ıht;yııç_ lacağı .kAnaati yer tutmuştur. Fakat ~~tı - B.."D h"sab b'ımem ki. 

<! t..rı ıtkabaz - Se:ı.n m~tEbe gitme_ 
~ brele nnlasılı :>r. Okumak yaLmSl: 

"· uıne7.s!n de 1 ınl? v.rah 
11 - Bılmem. 

lllıu~az - Ben sana. öğı-eteceğ:m. 
Cır:4 s,r.asa. Aç şu kı.abı bu ne bu? 
lio ı - Te~ ayaklı meı:diven. 

~erk:itabaz - Bllemedın ona •A• 

ç~ 
)!'n, Tek ayaklı merdlvenln 

liok sıni •A» mıdır? 
~ ~baz - Merd'ven değil o harf 

ç ra~ fı. Yanındaki nedir bU:alım. 
li<ıkkaba- Yau dJrıın g6zlUk. 
c.... z - B!.lemed!n cB•. 

'b ·•atı 
"' <leyfn - •Be.. d:me ustacığım, ben 
~ ee aen darılırdın. 

li. ~an baz - Öyle Be deA:il <B• har_ 
~r~ ındakı ned r bakalım? 
J:ro~ 1 

- Kasab ı;mıteli. 
l)ııllrı abaz - Gene bilemedin «l,• 
~raranınctaki? 
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B : gün iki tuhaf 
bllkll kadın li.(z.çlık 
!>.r yerden geçerken 
b'!·i:>'rler.ıı' kı2:n1$ -
I:ı.r. kavgaya, baP'tr .. 
ma~'l., patırdı, gü .. 
ru:L'.1 et,n..ğ~ ba~la_ 
mışlar. Öyle baykı. 
rıyor. bağmyor. c;i. 
~r bascyor:a~mış 

.ıeı ora.da ola'l'a.nn 
h®s·n1n tdtı pa :a ~ 
mış, bir ken:ırn sı • 
qı.nıo saklarumsltt?', 
ı>:r ?ht:ya .adam, b·r 
buıı'.~r! 1 ar:ı"mea 
t!msail, b'r domuz. 
'.J'r kurba~. tuhaf 
J~ıiıklı bir haynn, 
bır de horoz vsırmış 
:lk.! ihtlya.r savu~uktan sonra br1e on. 
ıar lkorkuların<l:m bM~ J'9'ferinden kl. 
mıldıyaa:nı,yol'Jamıış. Atrabdan fi!An 
gelip aramış!Sl', bı.ıla~~ar. .Btcr 
.ız bulumanız. işaret edip bize &ön .. 

l.sr baıkımından ballunııı.ı meden1 mem bu lıarbde şimdiye .u.dar geçen h~ 
landzyalı Kalanus ta tıı.ın 2 metre 83 leketleroaki ::.ev;yeye cıkarı.mnk lfızım sat bize bu kanaatln yanlış o'duğunu 
santim boyunda idi. geb.-e. şmdl ıstrnsal eLtiğımlz gıda l.sbat etmiştir. Nıteklm Alw..anlar ge. 

ına.ddelerıni, mensucı.ıt hanı m,ıc;de. çen sene Sltapa Flow ile Firth ot 
lel"ini, kömürU ve s.n:reyi zaten en ruı Forth üzerinde l.>l1Un hava kuvvetleri. 
b r misli çoğ:alt.maımz lcah eder. Ken_ nl toplıyaralk: yaptı.l.:lan hilcumlardan 

~-································· .. ·········-... . 
1 . 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

I dlmlz için kullımdrkta:ı so:Jra fazla kat'! blr neUce alamamış olduk!an 
!stl.l'ısal etliğımız m"ktarı da Avrup.a gibi Dünkerk ric'aıt!.nde de İnglllz 1'i,.. 
pıız.arlanna sıı'.arız. Artık TUrl< buA. hısunun himayesinde 300 bin kişinin 
dayı, Tlfrk pam:.ığu, TUrk :ı.iln'll ye 1ngiltereye geçmesine m!lmanaat ede_ 

~ bllmeeemizdcı kaunanıa.. Tüı1c madeni Avrupa piyasalarında ih.. memlşlerdir. Bugün için de İngilk're_ 
rm lsbnleri Pazartı'31 giinü ~ıkaea.k mal edilecek ha!den cı«ar. Bu fazıa nln şart sahillerinde Alınan hava kuv. 
eayımızda ilin edilecektir. Hediye sattığımız mik.tar nıu'\tab.li Avnıpada.n vetl hA.km vuiyet.te değ\ldir. Biltfüı 
kazaııanJardan İ&bnbulda lmlu • sanayi eşyası, I:eııd.m:zin yetiştire • bwılar hiz.e toplu b;r haldeki denJı 

• medlğimız malları, z·nat ve san yiln kmr;etln!nkendislnihııva hücwn1arma. 
nanlar, hediyelerini Pazartesi ve muhtaç olduğu tekn!k ınalzaneyl sa. hatta. pikle bombardı.ıruı.nlımnr. kal"$ı 
Pel'!}embe gönleri fdarelııınemmten tın alınz. Bu suretle de bugUn'k.ü re_ b le müdafaa edebildiğini g6steıme'.kt.e. 

alabilirler. Taşrada bulunanJann falı .seviyemizi Uc; m.s!i yükselterek gar dir. Şu halde Almanlar deniz kuvve_ 
deriniz. H.alledenlerden bit'lne!ye renk. bed" teri posta ne adrrsterine bin medeni hayat seviy!sine ıı.ıı.iı olu;. tine karşı hAJdm vaztyete geçebilmek 
Ji b1r Anadolu duvar hariıtası, ilriıııc:iye tYe ruz. 1 için yepyeni bir &il~'l ve yepyeni b'.r 
bir şişe kolonya, llçönoüye bir ~. j rönderillr. HiilA.sıı.. bugün bizı bekHyen \'a:ı::l _ ta«tik kullanmak mecburlyet:nde bu. 
diğer 35 lôşİ5'e ınuhteld ıtızenıtt.e ile. \_. __ ................................. .,•' felerin bUytlıklüğü kar~sında kaybe_ Iımayorlar demektir. 
di1Eller wril~. deceıll br saniyemiz yoktur. HUk~me. _ llit.t 'Iancel 



Memleket a 
• 
lzmirde azılı bir esrar izmirde 

Bir •ilah lraçakçu11 Bumaha
ne utasyonunda yakalandı 

Bu haf ta yapı~acak 
lig maçları Seyirciler ''Öldürüyor!,, 

diye bağırıyorlardı 1l'k deVTe tik maçlarının son kar. 
lzmir (Hususi) - Keçecilerde flla~aları yarın F enerbahçe ve Şe.. Usta! H , 

1 
bir 

İzmir (Hususi) - İkiçe~elıkteısanın d..t§&rl çıktığın gÖTm.üştür Me. V8:tan~~t~~~e11:!•~ir kalax,ı1a,\!r~lı ref aaıhalarında yapılacak, bu su.zağlı değ'il mi? erge,ec bu sıralarda. ~::ir~~;sı:dua ~e:;:an~~ı~eye , 

kaçakçısı yakalandı 
Azizler sokağında oturan ve zab:tı:. mur, küçük Ha.ana: · Ali ogw ~ yu.ln 81 ~ retle nihayetlenen maçlar iki hafta - Evet; iyi tavlanmış doğrusu.. cana dürüklen.iq<>rlardı. 
ca me!lhur esrar kaçakçısı djye tes- - Karakola id w• çakçılıgı yaptıgı ve lzm.ıni~n aldıg mü.ckl~tle tatil edilmiş olacaktır. - Dalışı gördün mil? Heruelecl,· Yusuia """'I'U o:T~ • g ecegı.z. b. _;ı_t L_ fı egvl Urfaya " ,,........ .,... 
bıt edılen sabıkalı küçüle Ha~an Deyince Hasa .. lr m.ur. ar taD11.nca ve ş Geçen hafta Fenerbahçe ile Beşik. - Evet; onun böyle calımkuı va.r_ dıalmaık: içln saldırıyordu. 

n, ne yapacaııını .. t.. vi zabıt - h her alınmış dır h kit 
Ozocak, esrar ııattığı sırada s:.ıçü tü ~atınnış, diğer memurlar da mey_ go ureceg aca ~ b h B • taş arasında kopan hadiseden •on.. er_ va• ··· . Fa.lt&t; Koca. Yu.;u!, hası:ıının ııd' 
tutu!mu.;;lur. Küçük Hasanın kumar dıına çıkmq ve Ha.sanı karakola gö Abdullah_ Uyar evve Msa ~ i ~s.. ta figd~ en başa geçen Galatasaray 

1
- Eg~r; Pid~layn ~~?'ahd~~~ toilkpukldarı türlü mıınevrasma. kal"Şl t.oyduktAı'l 

k b h k k . k .. . . mahane istasyonundan anı sa .çın k 'bl . d b. · ı . d l e ıne ıcçı.rse • ıısw. ... ...,. ~ en başka., üste de ooyundurıMlarla ezi , 
oyııa tma., ~~ lta".a. a akret et

1
me , tur~_reb"J'uzderını ~ramışlardır. Esrar bir bilet alarak. trene bindi~i •lrada ra ı erin en ır puvan ı erı e o -yenik düşebil:rdi yo:rdu. 

esrar satma.K. ve ıçırtroe suç arın.. nıu.K.a ı ın e verılen numuuı tes.. Er d ki b ll duğu için şampiyonluk yolunda ka _ Muhakjka,k.' .. 
dan 19 maznuniyeti ve dört de bit edilmi, na H ·· · d yakalanmıttır. ın e avu ar zanrnııı olduğu avantajı muhafaza- Kara Osmanm ct:ı yüreği .oğzına gel Hatta.; bir defasın.da YUsuf; o ka • 

. . .--ra, asanın uzerın e 1 b . Rus ve Na d dar gadda·l!.De .,,.,,,.,u bir boYUnd~ 
ınahkunıiye•i vardır Kendısı 44 ya ç kt.öı vak.it H ··zı · .. araştırı ınca rovnıg, - ya mecbUTdur. Galatasaray bun an ml.sti. Ali. kaldı Yusllf ilK ı:lde gidiyor_ • UV&' 

• • •
0 asan. !JU so erı ıoy. d k lı ı k: "zere 5 taban. f ot Fiü 11_._ vurdu k.l; Hergelecinin suratı morar, 

şında olan küçük Hatan, ötedenbe.. lemişıtir: gan mar a 0 ma u . böyle hemen hiçbir maç.ta ena ne. du. Yanında m-an iZ Nuru ....,.a dı, damar'~~ ş•0;tf, "özleri verınde' 
· w · · ·•· . . . ca ile 111 fiıuok. ve 3 tane hıç kulla_ d"kk d k · heyecanla· ....,. '""' " " n evınde esrar •attıgl ve ıçırıtıgı - 14 ay hapis ve ıkı sene ıürgün .. - Su I tice al-mamağa l at e ece tır. · fırla.dı. 

için tutulmuş. mahkemeye veriL CfZatll yiyeceğımi biti.yorum. Ona nıl~amıı UıSt1';n. .h1';1unmuıtur. ç u Hele, gelecek nafta Ankarada bu.. - Usta; ne bu !:ı~?.. Seyi.rcller; bu hal k~& a-
d d ·ı· bk" Adlıy e verılmıstır l . f. k l d 1 - Fena!. .. Ben, knrkuvorum doi _ mi~ deliller el c e ı ınce ma um ynnmıyorum da heni aldatmanıza e.y ." . eh . 1 unan mı&a ır ta ·1m a a so!; maç. rus~... çılı:!tı\tlan kadaır bağmnağa baş1adL 

olmuş, suçu tesbit edilmeyince ıer- ve: yakalamanıza yanıyorum. Adlıyece tahkıkata euuıııy~t e yapacağı içindir ki azami dıkkath - Herg~l'eciy; daha şlmd'ye 1t&dar Y'usut, bağım tilA.n dinlem~yord"' 
b ~t bır:ıblmıştır. Hesamn cv~nde arattırma yaptL devam olunmaktadır. ""ld" obnak mevkiindedir. bu kadv ivl ta.vlaamış görmemişt.ım .. Ha'k.em beyetiaıde oturan P'ilibeli lt": 

Son defa gene esrar kaçakçılığı mış, fakat bir ,ey bulunamamı~tır. Bir kadın :ı;ehlrle~~ ~ u Fenerbahçe Stadı: Ne olm?s .dıeğll mi? . ra Ahmed ile, K.ua. Ahmed de ~· 
yapt;ğı tesbit ed"Jdiği İçin suçüstü Hasan, adliyeye verilmi~tir. Dün Asa~öıde muessif bır ze- • '.!\'flSsyö P·:ver de; ,,oldu~ ye~en b·t'lhle br şey olnıuye>rmuş gibi Plc'\n, f#ı.. 

k 1 ' hususunda lertib~ al n . hirlenme vak ası olmu,tur. Beykoz • Beyoglusor iki kere h..<ı.val:ınmı~ ~· Şıu_a d~b.•l. Yu.. mı ba.Ja.yorlardı. Seyirciler, bağınyol'• 
ı a 8 anma.s . E . . . 281 · · k kta 22 8ayılı evde . sur ye.ı:ıUecek.te. Vazıyeı&i ıyi gi'onnU • du · 
m ~tır. Haınmal kıyafetıne t1 kulan rbaada bır ılkokalan ve bır ın~ı 80 • a N . Ligde en son vazıyette bulunan Yordu · 
b . k 1 1 ' h'" .. .. l ld oturan mrah•m kari• urıye B vı •"k b' t· Lı . - Ha.kem: llü.em! .. öldürtlyorl. ır aç aravtırma memuru, r asan.:ı oprunıın açı tft yapı ı . . · v a et az eyog usporun enerJL ır tl]I;. m ~ YUıSut; daha ilk hamlt>de Herg~le_ . . rtd 
~vine gönderi!mi.ı ve para mukabı. Tokat (Husu,i) - Erıbaaya yan Belkaş evının ~~Lf~~~n·dı a g y k i lan Beykoz karşısında muvaffak!- cinin üstün olduğuni.l sezm şti. Güreşi - 1 ~secilkly euır, hbau ba~~_:_-ML 
1. d ld ' t yakllmıf odun komuru ı e yeme p 1. b. k tli bı k t '·t • ad k verqı. yoı-..u. us , re ~uyuı...-ı n e e~rar a ırımu~ ır. larında Sıvaı mlntakaaı jandanna . ·~· . . b' d yet ı ır ınaç yapması uve r a.nş ırma ... an z:y e ırasıya yap - H.a.!U.· Hıergıelecinıtn hı.rıl:t.ısl :ıocaıar , 

Ha.sanın esrar ntıcılğı da fU tarz komutanı ve da.~a bir k"ç zevat ol şırdıgı sırada zehırlen~ı,, .. ır e~ ihtimal dahilindedir. Bu maç ente- ma.1t daha. doğru idi. OUroş teıkn-iğni oon ~~u. 
1 d . d ~ h ld ·d V ı· · 1 . · blre fenalaşarak. yere duşmu,. yetı- d deki.şt!Tdl. Hasmını, tırpan, boyı.mdu.. - ~--11111 oa ır . u~u a e gı. en a ıınıı: zzettın l k d ... d h I d•,.ar•ya çl- reşa·n 'lr. -.ıı.- k"'~a~ .... _. ka ..... O"un Sey'trcil~n bağırtısına, Pot ~ 

K 1 l b . H Ç ~ ilk l ~en er en ısını er a . .,, · ah T-'--1 ''"~ .............. e, A.ı.uı. ı>anı g..,. ., -ap1 ça ınınca ~apıyı ızzat a- agpar in,ası sona eren okul j e d Fenerb çe • 1UU m larla <ezerek saf har:cı yapmak lA.zım_ sem de :ıta.Tıştı: 
san açmakta ve k.arşı,•ndaki milşte.. Samsun - Eı1baa yolu üzerinde ve karmışlar ır. n k <lı Fenerbahçe geçen hafta çok sağ_ dı. N!tekm; Hergelecinin dalışına bo_ - Ilel... Dldool... Öldllrllyorı ... 
risini süzdükten ııonra onun esrar miihİım bir mevkide olan ve Destek .. 54 .yaşın~~ .. ol~n .zava 1 .a n. lam bir takımla ıahaya çıktığı ve yundumkla. mumbele etmişti. Hakem gene oralarda detikll. Ni ' 
'çic;tiğine kani olunca İçeri alarnk nahiyesİ·nİn önünde bulunan '\'e köy F:?ate~:11~.n 'but~n. ıhtım~ma e:r::;" İyi de bir netice aldığı için artık Yusu!un, zorlu e~p;a~an Hergele. rucyet; Kooa Yusuf, hasmını 10.zUll 
para$ nı da ald,ktan sonra esrarı lülerin yaniımı ile insası ikmal e- btr turlu kendısıoe g~lem f k ·ı ı_· d 1· b"ır halded.r. Ligde clye vız gel'ly0rdu. B,r iki deta çapraza geldi~ kadar tedıib ettikten sonra ,,._ 

. , 'h k lb d h da tev3 ı erıaln en em o , ğ teşebbüs •tı LA..k' . b. da. 
vermekte, müşteri, esrarla dışarı diimiş bulunan Destek köp-rüBünün nı ayet a ıı~a ~?1~~ . zayıf br vaziyette oi.an Taksim ta. gırme e . e cÖzu i.;n, .r an lıverdi. 
çıktı~ı vakit derhal kapının kol de- açılıı törenleri Erbaal•larla köylü kuf hasıl olarak. olmuıj.~· . d k."" kımıı karşısında Fenerbahçe için u.. ~~ar~ı~~~ı.;tı. 1~l~nselere tır~ Boyuınıduruttan '.;ık.an II~, ':! 
mi rini vunnaktAdlr. vatandaşların bUZttru ile yapılmış.. Yapılan ta~k~kııt netıceaın e, 

0 fak bir end 1 ~ duymak mümkün panıara 'b:ı.şla.dL ik1 d*1ita hapsolan n~esıni nAr4. 
Zahıtanın tesbit ettiği bu tarz llr. ıni.irün ne,rett · ğı haınt:r:ı karbondan de~ildir. Hergeleci de; muk~bP!e ediyordu. ka.nşık şu yolda boşalttı. 

~atı, karı:sında kaçakçıyı ıvıı.kala.. öldüğü anla~ılmı,tır. g G ) t sarav t Spor' Tuıpan, elense, n!rıı., çırpmm.a gürül_ - Haydi karoeşm Yusut be? .. 
.. ) im T k G ı·k Kl'"b.. _.a_a_a_ .1 - • t!H · ·ki 1 l r ti (Arkut varl ma~_ın güJ old~f. anı a,ı ış ~~ bu~ o at enç ı u une Tokatta • umumi Haftanın ııayılı fırtı nah maçı Ga t?rı s:r ve ve t"ye vemı ş . ~ 

na ıroafrşık.ı a te Jr .a ınırnıls. n art bayr.:ık verildi • yenı • lataaarayla, lstanbulspor arasında o~ madan İyi netice alan Vefa takımı akıbeti mutlak. bir mağlUbiyettif• 
muva fa Yet temin o unmu .. tur. Tokat (Hu~" 'ı) - Şehrı·rnı'zde- hap!shane ın§aBI 1 k tlı' k- .:ı h f.f b' Öm- Besl-
5. ·ı I d h 1 kı "f - W lacaktır. Ga atasa·!18yln uvve ClCl için Süleymaniye maçı a ı ır o. ..... • .. 
ıvı memur ar a:ı amzna ya e. ki Gençlik Klübüne Valimiz İzzeL T.okat (Hususi) - Yapılması te d vl b. 'b b' 

. k J ı b' • . l . b ros.u karş!sln a sapasag am ır va. yun aay:llacaktır. Bu maçln cazı lr Doktor Tarık art·k tıne so umu" o an irisi, evve ce ,in Çağpar tarafından bayrak vekarrür eden yeni umumi hapta ane · 1 f b l h ve · · b' d'"f b "' ! 
v " d d f d • · 1 k y zlyette o an stan u spor can . oyun ıolabılmesı ıraz t9a u e ag 

e.,rar aldıgı tarz a aon e ak a ~-vL flamalar ~asi~e verilmiştır. binası eksiltımiye onmu§tur· a- enerjik halile l:gde nazarı dikkatı hdır. hAkemlik yapmıyacak 
ne gitmiş ve kapıyı çalar~ . d147Pr kında kat'i ihalesi yapılarak mem. celbeden bir takımdır. Bu maçta 
wmanlardakl. gibi .içeri gırmı~ Ha AdanaJa lnönü Okula bintuı leket modem ve yeni bir esere da lstanhulspor daha ziyade enerji ile Bet.iktaı • Kasımp~ 
sanda~ ~ar 'ste~ı· •. numarAa!ı tes- aç~ldı . . ha k~Vll,m~ş °,.lac~ldlr. Bundan b~ş oynııyacağı içindir ki, Galataıııaray Geçen hafta k~rgın bır hald_e 
bit edılrnı~ olan hır lıralık kagld pa Adana (Huısusı) - .Şehrımızdeka Z~raat \ e~aletı tarafından yenı: tehlikeli maçlaıından bırini yapma- sahayı terkeden Beşıktaşın nasıl hır 
rayı vermiştir. Küçük Huan, para- ufa}t yol arkasında inşaatı. tamam- d.en ıhda:' edılme~te .ol~ A u~um~ "'a mec'bur olacaktır. maneviyat içinde bu maçı yapaca. 
yl cobine yerle§tlnniş ve esrarı ver. !anan İsmet İnönü okulu bınası tö. fıdanlık ıŞlerlne aıd ıstımlak ~şb~ı g S I h • ..ını kestirmek mümkün değildir. 
mİ§. hamnıalı dı"arı çıkarmıştır. renle açılmı1 ve bu münaaehet~e de ~na erme~ üzere ıolup vası hır ere •a ası• ~eşiktaş 'k8.rflsında elinden gelen 
Bu memur, b~ dakika kadar kapı- Adanadald öğretmenler çaylı bı+eşkılatla bu işe de başlanılmış ola Vefa • Süleymanlye bir kudretle çalışacağın& hiç şüphe 
nın önünde b '•' mi., ve küçük Ha- toplantı yapmışlardır. caktır. D!iıvün oyunlarile ligde aarıı'ıl. olmlyan Kasımpa~a9lıl mukadder 

Futbol hakemlerinin bölge ile "' 
lan ihtilaflarını halletmeleri üzeri 
ne maruf hakemerimizden Dokt~f 
Tarık Özerengin bu meseleyi şah'" 
yette halledilmemİ§ adderek bade
ma hakemlik yapmamağa kıır•' 
verdiğini futbol ajanlığına b.ldir ' 

µ-ıi~ti1'. 



Telgra~, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
İkinci büyük l Meclisde Koçhisar l Amerikan - Japon f Amerikada 900 bini 

tank . lkazası~ın Kırşehire' . müzakereleri demiryolu işçisi 
~:~VAÇJ;T ~> .. 
•~-~~~ ALt;M.NDb 

muharebesıne b~~lanmas! . bır çıkmaza girdi greve hazırlanıyor 
dog~ TU tek ıh reddedıldı V k b • h b Va~i ngton, 28 (A.A.) - Ş i -.L a ln ır ar mend ı fer memurlarının mütehassıs 

Ankara, 28 <H ususll - Mecl.sln olmıyan aınıflarınuı menaub bulun.. 

1 "}"} T b .., bugiln1."Ü toplanıtı.snua Ççekda.ğı ka. 1•ht'" ı• dukları 14 sendika mümcs.1ı lınden 
ngı ız er o ,rugu za.sı merkeı.nı.o 1tı ıt'1;. e kaldtrıl:.lr&k tma ı '-k 'L k müreıı; eo omisyon, sendika re is _ 

b 
• Yozgada bagı.amna w daır olan ka_ J ır sevk nıerkezi nun proJesinbı Dll.&2::.k reS . de b •çok ? erine grev tedbiri nihayet zaru i 

h 
m ·b uslar lehe v a e hte konuş - var mz • bir hal ald ı ğı takdirde 900,000 e. 

aline getİ di.er mu.µrdıı. ç cekdars. n b rl~te ş _ zan ı n grev yapması için icab eden 
re!. oçh ~r kaza • ın da Al'kara tedbirlCTi almaları emrıni vermiş _ 

Berıı·n ve Romaya v..;.&Jetınden a ınara.>: Kırşehire b iL Siyamda ve hudud bölg'ele- tir. 
ı.a.nmasını tekı:.t eden proj tlzer nde rinde hazırlıklar ba I d 

s&?:il .ı:;ıy.ın (A kar • al. ş a ı T br \J 1 
QÖre yazİy-t :a!~ ~ın ka~~ !ırr~~a:_ Tokyo, 28 (A.A.) _ Domei a. e ıg ere göre 

L lr~ne ~;ı.eedıu:.:_,:ııharilulssat.a .. :~!;-~eeabeu_ janaı, Amerika resmi notasının ve. Lı·hyada vazı·yet 
0 ndra 28 (A.A.) - Askeri ""' .....,..,_, ~·.,.., u.cocı.ı.LN rılmesi üzerine Vaşington müzake.. 

rahfeller, general Cunningbam' ın kazanın Km.;eh.re ya.kır.. ~sıne relerinin sona yaklaştıiını haber 
. unıandasındaKJ ıtek ızıncı ordu, rağmen Kızı]ırmagı tA yukanlarındlı. vererek saat 9,3-0 da başvekillik (Baş tarafı 1 

inci sayfada) flnıdı ikınci büyük tank mey<lan k1 kOPf'Uden ıı cm~ zarureti J!lzün. k d b · ı . den İ?giliz ve Yeni Zelanda kuv _ 
llluh b den • ..,,.ıun uzadığını yen b r köprü ma amın a lr top antı yapıJ.dıgı - vetlerı, kuvvetli bir mukabele '-ar-

ı are esini yapmak lç n lüzumlu Jva nı bunu saat 1 O dan 1 1 30 k .li. -Oı yapmanın şimdi.l!.k mümıct1n olrnaı<h... d' d d b' k b'. a a - §lsında ilerlemektedirler. Ayni za. 
~n tabiye mevzılerini ele geçir - ğını X..~lılann An.karaya batlı ar evam e en ır a ıne İçti _ d ·ı · llltş olduğu mütaleuındııd rlar. Tob kalmak i.Stecl.iklerlnı Ulve etnıişt r . mal takib ettiğini haber vermekte_ man a 

1 tısak noktalarının farkın -
~~ tank ve piyade nakil) c kuvveL Peni l)aklal (Ankara>, Alı Rıza dir. ;a ~ez~ fa~l.~ kuvvetli düşman müf. tf'I gönderen bir sevk merkez! ha. Esen CSlln:D , a.ynl müta e~a ~rat. Hariciye nazırı amiral Togo M e~e e~~ ucum etmİflerdir. Bu a.. 
ine gelmiştir. Ve bu takv.yeler, er.m.şler, H!i9eyln Ülkü, Kll"Şehir, meb'U Hull tarafından Japon lıükum'eti · 

1~l a dah a~. ~~surların ela katılma-
'-hradan geçerek 300 kilometrelik iU s:'!.til

1 
e ~ na.kU.ı faydalı olace. ne verilen muhtıranın muhteviyatı~ ::n ı_0la bHuyulfyen .b1 ırSadkın0cı dü§ -

'ol alm 'Lt d _ _ı lı:kd'l ğını -4 f!IDıq .. tr. _._ . '- d 1 h b .li. u a aya ı e ı ı mer a. 
L. a& ansa e.nı;.ı:.nen na ı e. -n.-a.ıu-e VeldJiDlu Jteyanatı a&n me88ı ar.li.a aş arını a erdar rasındaki "d f .1 • d 
0tlnıeLt d. R 1 d ...,.._...., · 1 ı· · mu a aa mevzi eıın en ,ıı; e ır. ormne or usunun ııüteKıben söz aıan DahilıY" Vekili etmış ve nazır ar mec ısı azalar ı gelen b t k 1• ·ı b b 
,.ek az b nzl . k l '- ktı' V . .. k l . 1 b u a v ye ı e era eı garbe e nı a n-. oı,şa gere r Pa.i.k ÖIJtı"aJ[, Çi.çskdaiiı ılcaz sı merlte_ atıngton mUZ'll ere erın n ütün dog·ru dü 1·ı l - b 1 • •e lte d ' . h ' b' ak . l l _. h .a-"I pb 1 . . k''- . l d' n er emege aş amıştır n l&lne ıç ır t v.ye ge e.. a:nın yelfdlye ~da' llll=< ususunwu. ce e erını tet lıı> etmış er ır. Maksadı Sidi R b · d h · 
llle:ı, Rommel'in Trablu& ıle Bin - tek! fe Meclisin tarai:.ar olduğunu mfL Müzakereler çdanaza girdi b ' ez~ gu in e ar. 

elt~i. arasındaki muva.ala yolları şıı.hede e_yle<U"inl ifade eylem.f, fakat Japonya ile Amerika arasındaki etltu!ı.ulşmı.utş.bolan Mı.hviner külli kuv. 
ahı 1 ~ lınka.raıY• bağlı it.alması .. . . . . ve er e r ı at tesıa e çalışmak 

el ngllizlerin tehdidine maruz - temııyıülünün !hAık'1ll bulunduiunU gör_ rmuakerelerın bırv çıkmaza !' l~!' okluğu aşikardı. Garbe doğru ya _ 
UR dilğtinclaı bu tek1"1' ilzerlnçie fazla 16. b~lunmuı. U~akdogu mcaelesını on pılan bu hareket, belli başlı iki te. 

Öytere göre bir Alman askeri rsr ~eğlni söyıcmişt.ir. plana geçımıış bul~nmak.tadır. He... şekkül halinde idare edilmektedir. 
muharririnin sözleri Neticede Emin Esk'Şthir:n tak~ niiz kat'i ol~rak bılinm~me~le .. be. Dünkü Perşembe günü öğleden hi. 

l?ndra, 28 (A.A.) - Reuter: r"9'e mım...,, Koçwaa.nn Ktrtt"hire raber Amerikanın teldıflerı foyle raz sonra bir miktar Alma ta kı 1 

ı· lıl>ya muharebesi hakkında Ber tı.ağı.anme.sma <Mir proJe reıY.Iolun. hülasa edikbilir: ihtiva eden şimal teşekklil7i c:mn 
hnden ve Romadan verilen radyo m~ur. l -. Sil?-hla toprak ilhakından but'un 20 kilometre kadar cenubu~ 
b ıtherlerinin eakiııine nazaran da - M . K'f b d&YISI vazgeçılrne•l: • da bomba tayyarelerimiz tarafın _ 
t ~~z itimad ifade ettiği görülmek.. iUharrır • 1 3 CI 2 - tbulaflarm barı, yolile dan hücuma uğramıştır. 
t~ lr. Bcrlinden bir ukeri muhar. <Bat tan.fi ı bıel a&Jfacla) ı halli, Bu teşkil , bilA.lııl.!e rlc aHni kesmek 
lr, radyoda fU .c>zleri söylemiştir: mat ki. bu illet fikir istikli.lıni, fi- 3 - Pasifik ve Uzakdoğu an - iÇ;:n oraya g!mderllm ş olan • İnglliz 
rıl ~uharcbenin nf'tİccsi hakkında kir haysiyetini bezirgan z;hniyeti laşmazlıklarının halli ıçin bir kon. zırhlı kuvvetlerin!n ağır b ir taarruzu 
~ hın hükümler çıkarmadan evvel, ölçüleri için<le ufaltmakta, ilmin ve feraın.aın toplanması. ile k.a~l.Aşmışb.r. İki saat ııllren. şid. 
el n~u beklemek lhmıdır. Libya - bil-inin memleket ufuklan iizerinde Bu teklifler karpa1nda Japonya detll db'!.tıı~re'o~enülU ~I dü1ıona.. ıtlc.ı 1 ·ı· k ı · hl 18 • .. d k Şu .. 'h · l L_ nın aı;• u151 ve ... yet.. mık .arda h' ngı iz uvvet erl, cena arını görünmeııne aıla nıusaa e etme.. ne y~paea ? uç ı Uma natıra ara.bınm garba doğru Gambut iııt!ka. 
b'lllaye için bir donanmaya aehib mc.k.tedir. . . gelebılir: . . metinde uzaklaştığı h3ber ver"liyor. 
~lunuyOl"lar. Fazla olarak çok bü.. Tek bir insan göste.-em.ezsınız kı, l - Japonyanln gerılemesı, Bütün muharebe bö'gf'Sı1de hava 

:.~~==*~=. ~ . ...... • .~ .... 
_ JRF4't.$ I 

-..._ 

Amerika - Japon •10 kendisine n'ruuelsl:r. bir pııı .. 
• • k 1 ,eklinde sen-et ııeUren ayni kayna'-

ffi U Za ere eri, ümrd ~ e~ "* ef.mesi de --
kun değildir. • 

Olmadlğl halde niçin Bir rivayete bakılacak olursa J 
1
. ç · apon. 

d d
. ? ya mcse a ın llindı.s&anmı HaJnan 

8Y8ffi 8 lyOr • actamnı. B~ • .K.ong- ile: Si~r ara. 

O 
sında tnıı.naa adacıldan bra~ 

n ıundenberi 'aşloıt.uad& cere. I nw elnnıştur rıaua n a 
yan ,t.meık&c olıuı Amerika · vın topraklan. 

Japo117& mü.zakereleri .bakJu.nd.a uL nm 1ıı&sı kısımlan ıuerinıle aysal dav. 
nıiu gelen son hıüıerle• Ameıikanıa r:ı.naeatıru ~ etm.t,.tir, fakat AmP., 
bütün arzular . . 1 rikarua isk>diğı but.ün Ç.n in hıra.ini. 

ıru uç prew.ıp ctralı.ndA -.dır 
toplı.Yarall son scizu söylemeyi Japon.. · 
ya)a bırakmış oldutwıu gös!er!yordu. Eter .. bu haberler dotr.ı fse, Japou 
Bu üç prensip te şu ~kUıto hiılila ba.ivek.i.lı son nu kıını!a Çine bir iiçün,. 
eclW7enha: cii dcv~Un müdahale etmf'mesini 111i1R 

1 - Amerika Uzakşıırkt.ı sulh ve lılr şeref meelesl JaPm1' nldu~ 
sükürum muhafaaa eclilmeıılni lııter, gore kon~ ruha.yet bulmuş .... 

2 Amerika wr ile yapıla.o toprak maaı liZllll gelir, hakikatte de kon-. 
İf,ll"aOerinl tanuna.kta11 imtina eder, malann keslldiğine dair Aml't'lknılan 

3 - Amerika Japon milletine ilttı. bir tel~f gı-Iml_ştlr, yıı.lnı1. bu telgrab 
sadi kolaylıklar gösl.emf'yc lıaudır. bldbcn Tolıyndan lııır başka telgraf 
rant bunu yapmak için Japonyanın relmiştlr ki onda nı~L'l.kPrelPre Nlaldıl 
Mihvenlen &yrılması Jiııınuiır. d"Vllm f'dil~ sôyleftmeJdr.dir. ,\11111. 

Gene on giiııı enel JaJNM başvdtl. ıikan•n Çini as!a. tcrketmlyecef~ 
linin Tokyo millet m~lislnde sllYll' kat'lyetlP lfade etmiş olduğuna, haUl 
miş olduta nutlnı baiırh.Yacıalr oıu.:..k Japonya ile Yaoiıkı •ii:ı:ıı.krrclM'ın saf. 
&'öriiröz ki Yük!Jeiru G•nf'$ :meml,-k t; laalanndan alakadar devleüerl m-.. 
de dileklerini öo prensip halinde hiı.. ıasa.man haberdar etmekte de~ el.. 
ıa.- ~ Bu .~ de ..._ tiifne bakarak mWU:erelerin telLIW 
.lardı: bqlu~ı. yaJıad dt:\am t'dcM'fl 

ı - JapollJ'a Uzaqarkta ımllı ve haberinden Japonyarun yeni fedülr.. 
sükfintm ıaahafaııa eıillaainde men_ hkJara ran oldutu mana.nnr mı ~ 
faai pJıibMlr. ra.lun'! Ever Japon başv ckllhıln on riıra 

z - Japonya (,'ta topraklarının tan. evvel gayet kat'i bir ifade Ue söylemle 
ıdmi işine bir üoüncu devletin nıüda oldop pnml)lleri ~ tııı.n• 
baklle Mdwm rdi •r• • böyle kabul etmek manhk lcalmhr. 

3 - JapoDJ'a k!!ndi iiu.rkıe lı.oaw Bu karışık vaziyetin bir aydmJıta 11,, 

lan lktasadi ablukayı elinde meveaıİ lapııMını ~:rerek U:ıı.akşa.rk me5ele. 
Mitiin TUdaiaria :rarank kUdırmall feri münasebetile her zaman telıraı' 
uınindecllr. etütimlıı diişilıuıeyi bir daha hatırla. 

UllUqa.ıida ve A.tlbiUde 1ı11Dı " falım: 
siikünun mullaf:uası nııll~-.mda her İki taraf ta muh:u-ebe etmek 11rn.. 
lki tarafın da ayni anud\\ bulunduk,. ıunda değild"ır. .JapunYJl frdakirbk 
lan meyda.ndadıl'. lfılllif b.ı arzunun ya.pmıwlan kasamn:ıll l'\tedltt ~ A.. 
tatbik yohma Jrİm.ohnasam temin f'Cle_ aaerika da Jaı-ıYanm ikı.ad.i aw.ka 
eelr Nil Udnel "ft ~ncia prensipler ile kendi kendine yıklla.L-.a{:uu YIMh.. 
etrafında eıkQ'er: Japonvanm bq yıl_ trrulan dola,yı. 
clan8eri aiunmda 1Ha lladar <'.an 11e iı,te müzakenler bunun için kf'811. 
mal 98.rlettiği Çin topraklıırmı bırak. mivor. 1"rmm :~ 9iiriP rWtYw. 
ması miimkiin obaad•ll ıll>l Amerika.. ** 
Gondar kalesi lngi iz'ere 

teslim oldu 
Maçkada dün akşam 

çıkan yangm 
~ nıiktarda uker yığmttlardır. dimağının mahsulünü vermek için 2 - Japonyanın beklemesi, 1ruYVetl~rlmie, knra lruvvetle:NnlKı 
llt\~ derece ıiddetli muharebelere kaiıdla.rın üzerine e~d iği batını, o 3 - Harekete geçmeıi. :rardımile muvaf!a.kıyetli keşif faali. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
)' ltar etmeliyiz. Orada. her te _ eser sayesinde bakkal ve kaaaba kar (Radyo gatZeteıi) yet]P ... göstermt.,lerdt!'. eud kuvvetlerin heyeti umumiye -
~rı henüz muhataraya ,maruz bu - şı dik tutaıbilıinhı Ba.rb lbibrıa.ll nr mı? Ellı.dem:n şim.aıu:de v~ ~·~al batı. ıil~ ı:e büyük bir azimie devam et. 

(Baş tarafı 1 inci sayfa.dal 
ğını görmüş ve hid:seden Sa.dullabm 
oğlunu haberda.r etmiştir. 

Tıduğu intrbaı vardır. Hül&sa, kitabc: ların bu defa İşin Vaşington, 2s (A.A.) _ Hindi Çini_ smda dlişm.ıının b lyü~ tahşıd toplu_ mıştır. 
~- ~ sire 

1 
inci ltOI& lam ı. 

79 
01~ t.aevı;,e ıut'a.ları çık.&rıldığL luklanna hüeum edl\mtŞ. bunlara kar. Alınan esirler ve ganaim hakkın 

Apa.rtıman baca .... ının tutuştu 
ı:ıhib olan delikanlı da tele Bey 
oğlu itfai-yesine bn yo~ malfun&t 
ftrdiiindm Yan&Ul ~ :.ıe tek bir ·
zör; yoll.amnı$ı?. ---

~"llttl&. 28 CA.A.> - Lolldradan ha_ ç en :J".'Ca& •Y" ı,.a !"1 D& dair oıaıra ~eUere ralmen Bl?'. • eçılan mitr&lı;,iD at!!şinln çok mem da he .. taf ·ı· d l k... 
&: verlldiğırıe göre. Ma.rmarlı:.il. mu. anla.-1 yor. Zıra, mesele artık bır Jeşt AlneT'l.ka U Japonya aruında ınm1Yetl mudb nel.:Celer ved18.. ırö- nuz aı at mevcu o mama 
~lerl az eok end!ş uyaDdırmakta muharrir _ kiıabcı davaaı olmaktan bir bar'b!n pat~ üzen olduğuna rtılmüşıtlli'. ' - la beraber, kale müdafileri mevcu -
~ ~:ııs etin tu~lliıınına • a"ır: çık~, geniş ölçüde bir memleket ty1 haber al.an V&finrton mahfellerl Alman &ebWI dünün 10.000 den fazla olduğu, 
,. 1taı,.n _ Alman zırhlı b"rlikıen meeelesi olmuftur. ınanmamaktacmlar. Be!'l"n. 28 <A.A.) - S'malt Afrika_ bunlarm en az yarısının lta}yanlar. 
~ Lı1.tnaat ~le d-.ırsun, mtthlm tak.. Anketimize bugün de telif, adap 8i7mMa 1"e hodnd ltilrePerinde da ~vam edm şicld~~i muharebe!erde dan müteşekkil bulunduğu -ve k.a 

Biıdlııe yerine ielen itfaiye bu ._ 
rada a.t.eşin bilyümilş oitfuiunu görilll_ 
ce keyfiyetten 1ieıitrar B'7'01hl trl'Ull&. 
nu haberdar etm'.$. bu de1a :vıms:ıı 
mahalline bütUn grup gelerek söndürme 
ameı~e başlamıştıx. Bu teahhllr 
sebebile S ıncı katla apanımanın cdt 
k181Jlı tamamen yanm.şıt.rr. YanlJDlll 
ne suretle çıitıbğı arıı.ttırı!madadır. 

~ almH:t.adırlar. Avustpalya l'tU_ te tereüme olarak en çok eaer ya.. h&Rrh.klar v• b!lhS888 d!lsmanc T<'bnıkta yap_ lede 50 top meYCud oiduiu zanne.. 
lıı..:"'_nin de bu h&reUta b ?t}Oık A_ ' ed bir muharrir, Se- Tot;Jo, 28 <A.A.) - Sly&mda ve tıtı. çıkış ~tlıMri ffi'a~ında millP_ dilmektedir. 
~ .ruvvetıerlnln ~nlı:. ~ti zan v

1
e neff _ _ı en b i 

1 
hemhud'l.ld bölcelerdJ alınan a111terl a<k!•d :tnr.tız h!l.: ım &?abası tahr

1

b ----o----
~ o'lup olm.adığmı l.ondraa..n 

80
r_ lami zzet Scaes ceva , ver~ M!dbil'ler hakkllld& Tok}'oJ& ap.tldaki eımmıştır. Amıan t.a.nareıeri ıt.&nna. 

• ~ ııö.,ıenı~r. Selim• 1zzet Sec1ea 1n. • maıam.at meımı•. rita ~de tnrıı~ 1tıt.·a top:uıuk_ Moskova bildiriyor 
«- Esasen öteclen?erl m~arr~ ı - styamın nudud bölıelerinde lannı Te araba kafile.erini d&Artm.ıştır. (Baş tarafı 1 inci sa.ytadal 

muharebelerden aonra Alma.nlann 
2 7 Sontetrinde Stalinegosk isti -
kametinde u.V» tehrin i İşgale mu. 
vaffak olduklarını .c>yliyeıek Sta. 
linigoak bölgesinde yapılan tidclet. 
li muharebeleri taavir etmektedir. 

İngilterede 
seferberlik 

genişletiliyor 
t,!:n~ra, 28 (A.A) - Timea 
h~~ı. ((daha !azla aeferl>erlik» 
~oltta. ~ _Yaz.ı.ıında, müstaceliyeti 
ler İt~h erı ~~ini gösteren tedbir 
tı lıınu ~ı ıç.ın parlamentoya efltiı .. 
d~elt :1Yenın yard .m.ını temin e.. 
tile a l: lr ltlll'Nn kabul etmek aurc
~lı"Ua~ ~r l~plama ittni gen işletme 
t~ib n alı hükumetin arzusunu 
~eta:ıettedir. 

. ! ahSm~e imkAn 
go~ülemiyen borçlar 
.:~ı..~ ~I 1 bwıi aa,:rfada) 

b\ı~ii çın, mücbir aebebleT gör. 
h ~lere tve di.ğerlcrinde. ~~le ee -
~ C..duf edemedıiıııı ve b1I 

itan b•J n takio ve tahaillerine im
t.tJ.nduiunu eöylemlttir. 

l\u .. 7e Ve1tııw. ı.-tı 
~ı:.~J'~ gelen Malıye Vekili 
e~cüıneni l:z:ah etmit, lıatenin bütçe 
bı ltıt-Q]d n~e esaslı bir tetkike ti.. 
~lra.h h ll~u aöylcmi,tir. Fuad 
tır iti: u Izahları .ırasında demi,.. 

(,( - 1-1 lılın'u taL. erhanai bir memurun 
~il ~lrinden baıı borçlarin 
lroraa e;ıleınediii zannı h&sıl olu.. 
l"lılduj C>a)ra üzerin.de emir buyu • 
~ad u. talt.dirde teferrüatile arza 
•" c7ı:ı_ Eaa t_ .. • d lltıger • . 9Cn ounun uzerın en 
1-tı tn geçırılrneai, bwıa aebeb o -
~ ~-c:-ıi r halt.kında takibat yapıt 
"ı ını t •• ___ - •• '-t.e 
~ t. Bi ---..umun etmeme~ -

!!tı bir Y•ndan bu borçlar ıilinir .. 
~~ İ.. Yandan da ltueurları olan 
it"b-t 

1 
r Yaraa onlar hakkında ta~ 

..,_1r;: 1~ca~~ t.ahiidir. 
~ __ _,, elt.ıhnın bu izahını mü.. 

ri istismara ve müetlıfle matereı. QOlı:. milct.arda. !ntril!s lı:ıt'alıın. bilhassa bal:ran tebll~ 
min sırtından geçinmeye a1ıfltllŞ o.. ts.nrareler, zıa1ı.h t~lller ve :voııarın RomA, 28 (A.A.\ - İtalJ&n ordu_ 
l k'tabaıy• 11an zamanlarda bil •Te demiryoll&nnın. nıuhafazasın.a me_ l&n. kara.rgA.?unın 544 numa,.a:ı teb1 ti: 
an ı esaret veren Ma.. aıar mllf!rezeler t.a.tışLd edılmiştir. Şimali Afrtkada dtın l}&faktan enPl 

b9:1Sa ku~~ ve c K" ab i a 2 - Slnga.pur 9&fk limanı k.apat1L tekra-r ba.şlryan 1\lımnaril.~ ır..eydan 
aı ı f Vekıiligı olmuştur._ _ı _1!: . P Y : mııt ve bu l..lm&na m&YD dökUJmüştür. muharebesi, gece ıeQ vakte kadar h_ 
saanda arz ve ıaleh kaıocaının carı 3 _ Praımı.z Bindl Çlnial, Fransa ıı:ılasız Te ~üir. bır tiddetle • denm 
olacağı ve cari olduiu muhakkak- ve bu mem!Setln A.trıb mtt.stem1eke_ etmiştir. Gerek Solhmıd~. ıerek Tob. 
tır. Arık.etinizde meTZUU bahaoldu~ teri a.ras.ınd& tHLklO'at dtmturulırnr.~tur. ruk.'ta her iki taraf topçulan bilhassa 
- ·b· "bi muharrir 30 formalık ~alıyet e;.arfetm.ş.ler ve kıı.r.şılı.klı çok 

g'U gl. ı. ı: r tmak zorunda ka._ 1·ng·11·ızler L·ıbyada şiddetli ateş .ıçmı.sıa:-dır. . eserini 5 nraya • . . b' Jııle.ıtı:ez .k.e6im.lnde ve K&PUD:> kale 
lıyorsa, kitabcı\ann da50ese1~ının !T si çevresinde zırhiı b irllki,rle ptvad; 
f»mıaıılnlnl 30. hatta ı raya aa- • k~'ala.rı ara.suı.ıU şiddetlt tu.r~zlar 
tın almak JJOrunda kaldı~ları. muhar yangın maynı ve muk&bi taarruzlar olmu.s*ur. BQ 
rir vardır. Refik Halidı mıyar al barekfııt :oetice6iaae dtı.wm&n &lker ve 

wl Onun kitab\artnln foT- kullanıyorlar zırhlı vasıtalar batımından allhim m1yacag m. l Jtayıbl ~-1~·.,. -·-ft 50 r 8 ahnma5J .ene er ara ma.fUZ - Uu;J •ll'• ULU- mu.. 
maB'nln ıray 'mı ol kabil, Mihver tuwvetlfd'l!n uğradık. 
ce memleketten uRzaf~'ta ~:tde 'kar. Londra, 28 (A.A.) - Londra ~~ı sa.yiat, Tabım dei' ~dir. A'man 
ma911111dan ve e 16 _ gazeteleri, Libyada .k.uUanılan yeni düşman esirler:n:.n &ded i daha art. 
,1 halkın tecet9iis duyacaeını mu. tip bir maynin müteaddid fotoğraf. mışt.ır. Tobrulrta. 3 düşman tayyaresi 
hakkak sayan kıtilbcıların ar~sı.n- larıru neırediyorlar. Bu mayn, gizli dU:şürWmöşıtilr, Savana t.ümeni de 
daki rekabetten ileıri gelmıştı~. bir yangın mayni olup ayni zaman. 

4 
üncii bir ~ dü.şı.lrmUştür. 

Amma, bu arada unı)!mıyal~ kı, da hem tanka hasar vermekte, hem 
kitabının formu! 25 ıraya apt•L de onu tutuşturmaktadır. lnfil.akı 
l R d Nuri de vardır. An<:alc. . _,_ıh d · an eta "ph · k" mıiteıu. son erece şıddetli ha.. 
hu ücret çdk mudur°) Şıü estz 

1
' 1'11.re~ neşreden bir alev husule geL 

d v'L Çünkü kitabet kltabmı neş.. ecı ·ır-· rnekte ve düman daiılınca, yanını~ 
retti.il cün Maarif Vek ' 1.gı hveya bir tankın iakeletinden başka orta • 

d'ıgwer L·u·Itm müe•eselerımız u e.. & ala '- k da bir teY görülmemektedir. 
senfen vafir uıiktar ıatın ra~. ~L ---o--
tabcının o kitaba koymuş oldugu 
rmayeyİ derhal öder ve lnmu ya.. 

;,:rkea de miiellifi hiç kale almaz.. 

lar. d h' " ll'f Böylece, bir an a ı m~e ı ve 
-gercimİ korumak; kendısine ev, 

mu rttman. kö,k temin etmiş olan 
apa · b' d h öeUif 'Ye mütercımP. Iraz a a 
~zla biT para vermek istemİyen ki. 
tabalar! ve yalnız onları yani ser. 
mayeyi himaye etm.i~ olurlar. 

Maarif Vekilliği ve kültür mü.. 
e99eSeleri yalnız kitabcıyı, yan: 
«aernıayeıı yi himaye ettikçe, kL 
tabc.ının da muharriri isti.amar et
tr'ekt~ devam edeceğini pek tab ii 
"örü-rüm.> G. O. 

İstanbul iaşe Müdürü 
.Am.aN-. JS cnusu.sı> - tst.a.nbul t. 

8tje Mi.ld!irü Soyman mahallt idareler 
umum müdür muavGlilin• tayin edil_ 

Ftihrer Berlinde paktı 
imza eden murahhas

ları kabul etti 
.Berliıı, 28 (A.A.> - Anttıcooıi."lıtern 

paJt.tın Jmzasına. iştirak. eden ~mle_ 
ıret'lıerin devlet adamlan ve heyeı re. 
istleri bu sabah Pührer tara.tından 
kalı.'(altıya. davet edilmişlerdir. Mare_ 
şal Oömig. Von RllJbentrop ve bUyük 
amir.al Raecrer lle ma:-eşal KN.el ve 
Mi.lilc, propa.ganda nazın doktor \.7Ö. 
bels. nazırlardan R06f'nberg ve dtıha 
bd"çok a.skerl ve millkl zevat bu kah.. 
valltıda ıuı.z.ır oııl wımuil.ardll'. ---o---

Arrer·kan sill1 endazlara 
şa!lghayı t,rkettiler 

Ş&ng1ucy, 28 (A.A.> - Şangha-yda. 
ki Birleşik Amerika bahrıye ıi~Llırtı. 
dazlanııdaıı ceri kal.ı.n kJSml, ~ 

Alman tebliği 
(Bq &anlı ı bıei 9a1'fada) 

nnm ıt&hribi deva.w. e.mış ve d~a
ıım tekerlekli n&kJ Vasltala.rl alır za.. 
yia.t.a. ve hasıua uğramıştır. A!man 
bava kuvvetler& 6ece ve gündüz. M:os. 
~wı.nın ve PeterSD\U'iUil as,teı1 hedef_ 
!erine hücum etmr.ş;;ir. 

16 Son.teori.ilden 21 SoDteşriııe tadı.r 
Sov7t bava kuTVetteri, 168 \&JY&."f 

t.aJbetmı.ştl:r. ~l mUdde~ u.rfındB 
Alman lı:.:a.yııbları 12 kayıbdan ıt.arettir. 

:bd l'eDeral ealr edildi 
Berlin, 28 CA.A.) - Alman radf<> • 

sıwun bfildlrdiğine göre dlln Lenın. 
grad et.rafındaki Alma.n kuvvetlerini 
yarmaya teşebbüs eJcn SovYet bt'a. 
lan a{ır zayiata $atılmıştır. 

Merkez Jr.simfnde Alman kuvvetleri 
cenubu şaıttt i.St.ibmetınde lleı·lemeğe 

devam etmektedirler. 
Moalu:wa k&.lmındc ~i generalle 

yi.tksek rütbell U sUb&Y esir ed!lmiştir. 
Rootov kesiminde Slovak kıt'atarı 

Sovy-et mukabil taarruıtlal'lnı ger! 
pilsk.ürlerek temayüz etm şlerd r. 

Muhabire göre, bu m.uvaffaki _ 
yetler Almanlara, 2000 sübay ve 
askere, 50 den fazla topa, 16 tay _ 
yareye ve bir miktar malzemeye 
mal olmuJt;ur. 

Muhabir, tunları ilave ediyor: 
Düşman, bazı arazi kazançlnrı 

elek edeceğine emin olaıak bunla
rı timale ve farka doiru ilerlemek 
suretile genişletmeğe teşebbüs et. 
miştir. Bununla beraber, bu mu • 
vaffakiyetlerden hissedilir hiç bir 
menfaat temin edememiıtir . 

Abanos ıııokaiı.nb yanım 
Dün gece saat 23 e doğru Beyoıtıun. 

da M>aDO& aoUil..lda ı numaran Pan.. 
delfJe aid dört uııı evın çatısmdan 
yanpı çılmlı$r. 

Çok .Iı:.ısa btr zaınau içınde sürat.le 
btb'QYerı ateş ~ U'Jt katını tamamen 
sarmış, yangm mahal' ne gelen itfa 
ye bu. binanın ~t1Slllı çökertmek ıu_ 
retile ateşi eöncfürmeğc muvaffak oL 

m~. - ı .. ~. 
yancımın ne ~le çıktııo a -

darlaca araştırııme.11.tacilr. 

Bugün 
T AKS:M SİNEMASINDA 

2 Bt}rVK VE GÖZEL J'iLM stıu>EN: . 

Ki iiM~· DUYM'iS'iN 
Muıı.zzam ve h.ssl, aşık ve lıttras filmi. 

2 - Yen~ Deuma .DtlJ'bla: 

GLORIA JEAN 

B 1 NınGıı:.ıGwRÖSB Y 

YıLöiiL&ii .. ŞKiiısı 
BugiiD aaa.t ı de tenülatlı maUne. ~ 

'-----=:.:~..;;;-~~:=:: 
, Baıün berkesin gittceti film 

1 p J3 ~lüfer~ D•ml"'y~ .,ı.ı I ~"'" • I 
Güzelliği ha..vret vereıı bUyu.ıt şıı.rlt !uw... Turk • söz;il -oazeller: 

Beıs:ıeler: Ka.nunl Ahmed _ Şarkılar: Gü.ziD Arkın ,.ıl 
Nı\<.ll"!' l)uygU]useS. :RJMcSI 

lJA.veten: 50 ~l'k M h r heyeıt.lle Mevlevi · 

EL H A.M R A Sineması 
Bugün saat 11 de ~ aa·ıA.t:ı - ııı~ ....... ... 



Mahmut Saim 
Emlak sabn almak çenin m~':!:i".:t:io .. )Pri§lineli 

isti yen 1 ere ::t'.z;:kt~:· ••• ,. arl<adan üç kioi 
- Kaymeni amma da yorulduk. 

m a Ve Y am an aSJD an: - Benim ne olacak). E I "'k E t B k d · 1 Mustafa ağa sensin) 

- Cevizkri ytkmağa geldik. Kii 
Emlik sahn almak isteyenlerin bankamıza müraca· tükleri ıı.hroştık ya. Biçkileri, bal 

atla pazarlıkla satılacak emlik liıtelerini tetkik etme-J taları getiren arab:ı da şimdi geli. 
leri ilan olunur. «10151» yor. 

k Arka.dan dört kişi daha: 
- Hay Mustafa .. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Fiat lViurakabe komisyonundan - Ne var). • 

tıAn No. 128 - Ceviz ağctçların: keameğe ge. 
İstanbul ~i da.hillnde canlı, U>pta.n ve peraloeıDde eıt tiyatıarı aşaA'ı.. li)"oruz. Biz ceviz kütüğü müteah_ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla İsteyiniz. 

daJt, şek.ilde tesbit eJ.llnılştir. hidi İhsan Beyin adamları. 
Bu fiyatlal'dıan f.ızla.ya satl4 ıvapaular h&kkmda m1llt korunma kamı,. Sekiz kişi derken on sekiz kişi 

:ıı.ma göre ıtaJdba.t ya.pılacatı nan oiunur. c10488• olmuşlar, yirmi beş kişi olmuşlar. 
Cd.nlı kiloou Toptan kilosu Perakende kl~osu Bahçeye birikmi,.ler. Mustafa ka. 

Kuruş Kuruş Kurw; ., 
--- --- pana tutulduğunu anlamış. A11ahın 

33 57.50 67·50 dağı. Polis yok, jandarma yok. Oğ_ 
35 62.50 72_.s_o ___ lile yavaşça biti~ik mandıradaki 

.,. _______ T Ü R K f y E çobanlara haber göndermiş .. 
• ' - Baskına uğradık. Çifteleri, 

Ş i ş E v E c A M FA B R i K AL AR 1 ::.ekleri al~ınlar, yeti~sinler.. De-

Beş dakika sonra beş altı çoban 
ANONİM SOSYETES/NDEN: !köpeklerle, tabancRlarla- çiftelerle 

/

içeri girmişler. 

ZÜCCACİYE TACİRLERİNE kar-ız. ~~:;i:r;\~:~;:;i~nb:~= 
rananını parçalar. Davranma.. dav_ 
ranma. Esasen zücoııclye tlcaretl ile iştigal etmeyenlerin mUbaraa.lAr için 

ş!rJtetfünize beyhude yere nıüracaatla.n teva11 etmektedir. Bu gib!lere 
ma.l aa.tı.lmıyacaktır. 

S&tlşlarımızda geclkmelere sebebiyet verilmemesi için alA.kadarlann 
zil<:oa.oiye ticareti ile iştigal ettlk!erini ve ma.ta.za. sahibi olduklarını 
b.1diren :rıesml vesika. ibraz etmeleri şarıt.tır. 

Tevz!at s.ıra ile cereyan edeceğlnden alAlcadarlıaruı bu sıra.yı temin 
etmek ı!şin şirk.etım!ze her se!erlnde tahriren müracaat etmeleri ilAn 

' . 1 oltmm. 

Birikenlerin ağızları açık kalmış. 
Zavallı Mustafa ağa kuyunun üstü
ne çıkmış şöyle haykırmış: 

- Efendiler, ağalar, beyler Si. 
zi n bir dolandl!lcıya kurban oldu_ 
ğunuz anlaşlıyor. Paraları nered~, 
kime verdinizse hepiniz oraya gl. 
dip geri isteyin. Bizim ne ~atıhk ce 

\ İstanbul E ı d• • lla"nlan ı vizimiz; ne d~ kiitüğümüz var. Hay 
C e ıyesı di, sağdan mar, kapı dışarı. ValJa~ ._ ________________________ .... hi hık mık eden oldu mu k-öpekle_ 

K!atllltöy X. ve B. Ş. Miidürlüğ.ü çevrml dBllWınıdo bulunan bllfunum rimi salıveririm, paramparça gider. 
fal>I'Jkıaı .lmaJAthane ve atölyelerin zabııtıaıl lblelediye talimatnamesi hüküm.. siniz. Haydi dışarı 1. 
leri m~ce fenni ve s.ıhh1 muayene!eri ~l!l!aalğmdan bu glıbl mft • (Arkası n,r\ 

e:neae salhtierln.ln bir ıstJıcJıa. ve bir beyamıaane ile en geç 15/12/94.l gil_ 

nıüne k:alıia4" be!edl3e riyaseıtı ıy~ek ~m mürace:aı etnıelert ve 
mürw::ıaaıt etmeyenler haıkkınd.a beledlıye lcmn.munun olbalQılcıl. hü:ltümle. 
ri m.ooibince teczJ(ve ed.illec:ıeGı:!leri narı oıunur. ll0414) 

Serum ve aşdarın satışı 
TÜRKİYE KIZILAY CEMiYETi 

Umumi Merkezinden: 
Slthıb.lye Vt!lklleti Hı.f.zlı!ısıhha EnstiWısUnce hıaızırla.nan serum ve aşı_ 

lar 1/12/1941 Wibladen itlbaren Kızıla.y !sta.nbıtı dePo ve mat.azal&. 
tında aa.tılaca.ıttı.r. Al.A.kadarlar.a i1An o1unur. 

~ Adres: İstanilıııı.ıl Yenlpostane clva.rında Xızıla.:J banınd.& Kızılay De. 
ıpogu ~IJırlüğU. Telgra.f 8d.rem: Depo • lst.a.nbul. Telefon No. 22633. 

NEZLE DEYİP GECMEYİNİZ • • • 

VEREM. BRONŞİT, ZATfiRRİE, GRİP, Nezleden gelir. 

Mahmaıl ~alm ,llftındal 

1 .RADYO _...,;.__--
CUMARTESİ Z9/11/1941 

7.30: Baaıt ayan, 7.33: (Pi.), 7.46: 
A,Jam haberleri, 8/8.45: SenfonJık par. 
çal84' CPl.>. 13.30: Saat ayarı, 13.33: 
Tür.k.oe pWclar. 13.45: AJa.ns haberleri, 
14 :TUrltçe p18ıklar, 14.30: An'kara 8011. 
baıhıar at yaı::ışl.arının taıımınlerı, H.40/ 
15.30: RiYaooticümhur bo.ndosu, 18: 
Saat ayan, 18.03: Oeçld programı. 
18.40: Ra.dı.vo dans Ol'kestrası, 19: 
CK:ıı.lırama.nıar &aa.tl>. 19.15: Radyo 
d.anı:s 0%1tcı>tra.:n, 19.30; eaat e.yaTı, va 

ajans haıberler;, 19.45: <'Lışe sa.ıtD , 
20.15: Radyo gazetesi, 20.45: Sema! ve 
şarıtılar, 21: Ziraat ıtakvt ın;, 21.lO: 

GOMENTAL 
Neıı;led.en korur ve nezleyi kökünden keser, 

.._ ___ EcZallelerden ısrarla G OM EN TAL arnyınız. ___ ,, 

Dinleyici istekleri, ~1.45: <Oünüıı mP.. 
seleleri>. 2: Radyo salon ol'kegt'rası, 
22.30: Saat a:yan, ajans haberleri, 
barsa, 22.45: Radyo sa1oo 011kestrası. 

lST ANBUL BELEDlYF.Sİ 7 llkka:ıun 1941 çekilişinde 

• 

İstanbul Defterdarlığından: 

DoısYa No. 
6:>10012966 

52302/ 712 

126/1154.l 

52302/ 372 

51029/ 685 

52301/2666 

1/2617 

112301/2039 

112301/2049 

1/5770 

3/ 2118 

S/ 208 

Nev'i 
Beş.ıt.ta;, K(.,yiçi İmamzade çı.kımazı 8. da. 
eski 89 mükerrer yeni l No. ıu evin 
1/2 hlsseai. 
Edirnek.apı eSltl H.atlce swt.an, yeni 
Dervışali M. eski ÇUkul'OOst.an, yeni 
Fevzip~a Cad. eski 109, 111, 113, yeni 
190 No. lu 48 m~tre ımura.bbaı arsa. 
Ü:iır.üdarda SelA.m.!a.11 M. wki Sarraf, 
yeni Tıknr!cs S. eskı 24, yeni 38, 40 No. 
ıu 5515 meke murabb:u arsanın 3/33 
hissesi. 

Fenerde Tevklicafer M. U6tıurwn.ca s 
eski ve yem 19 kapı, 2311 ada, 1 par~ 
sel No. ıu klgi: ev. 
Beşılttaş Yıl-:iızda Hamam s. eıııcı 14 
15 yeni 35, 37 No. ıu lc~ir maldn~ 
dairesi ve hane. 
Ş ~!.de Hali'\Sk.Argazı M. Süleyman Naz!t 
S. da 670 13.da 7 par.se; eski 82, Yeni 50 
ka,pı No. lu shşab ev. 
Unkapanmdıı. eski Hor.ah.alil, Yeni Ha 
cık.a.dtn M. eski Zeyre.k, Yeni Unlta.ı;wıi 
Cad. :ıı7 a.da 5. parsel eski 79, Yeni 
89 l(apı No. lu dük1kı\nm 105/480 
hissesi. 
Beye>ğlunt:l:ı Şehldmuhtar M. eSki ıta. 
pan, ycnl Kapanca eokatuıda. 390 ;.,. 
da -.ı7 parsel 11 ka.pı Na. m 61.50 ınet 
re murabbaı 2.l'Sa. • 

Fe_nerde e~kt Tahta.minare, yeni Tev. 
~lıca re-r M. esk\ Ulah kilisesi, yen1 
Ba.dye 5. 2309 ada, U. PllfSel e.ıiki ıı 
yeni 3 No. taj klig!r ev. 
Bil.yıı:ca<lad~ Mıı.den M. Ayan'kola s. 
es.ld .>2, yeııi 7 k.a.pı \'e 188 ada, 2 par_ 
sel 'No_ lu ars.ı.nın 144/'168 hlsses1 
Bey~lun.cia K.unerbıatun M. Sandur 
S. Md ve Yenı 4 kapı, 432 ada, 21 
parsel N'o. ıu khir ev·n 1135/1280 hissesi.. 
Beyoğlunda Kamerhatun M. Kılınç.ars 
lnn s da e~k' 25 27, 29, :reni 29, si 
33 !tapı ve 432 ada. 11 panıeJ. No. ıu 3 
evin 2111256 ih ESe.'11. 

Muhıı.mmen 
Bedt!U Teminatı 

662 50 41 

lOll & 50, 

lOl 8 

1800 135 

900 67 50 

2400 ıao 

431 33 

12tı 9 

2250 161 

185 H 60 

1398 105 

3334 251 

Yuurıda Ya.?Jh gayri menkuner 3112/941 Car.şaml>a ırünQ sa.a.~ 15 de 
Milli Em1Ak M:l'lnUrlhlh\nde mU~şl"kldl komisyonda aYn ayrı ve ~ık e.rt. 
tınma ile sat..üa.caktır F'atla ızahat ;çtn Millt Em'J.Aılc 4 cU kalemine mil _ 
rac.aat. C9945J 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaııı dram kısmında 
Bugün saat 16, 30 da 

Tilrk Tiyatros~ 
86.249 bilete 720.000 lira 

tariM matineleri. Akşam 20,30 da 
MERDİVENDE BİR IŞIK ikramiye verilecek 

letiklal caddesi komedi kısmında 
SAADET YUVASI Tam bilet S lira, yarım bilet 1,5 lira 

, ASKERLERİMİZE VERİLECEK EN trt KIŞLIK HEDİYE ---llııı.. 
BOZ ŞAYAK.TAN AVCI YELEÖIDIB 

Müe.sseeeuL5 geçen sene olduğu gibl bu ısene de halkımızıdan resmi 
ve nim ~ı müesseselerimizden görmüş olduğu Ya.kın &ld.kadan ce. 
saret a.Ja.rak .ukerlerim!ze toplanan klşhk hedly~lerden önll ve arkası boz 
şay&k.taın ya.ptlınış avcı yeleklerinı uygun bir fıat.la. satışa çıkarmıştır. 

Teilk!ılı\tı.nıızm mühim bir kısmını tamBmen bu işe ayırmış bulundu_ 
tumu7Jdan ha.tt.ada be~ bin yelek t~iml mümkUndU:· Tekma Tllrklye_ 
den kebul edilen 6ipa.!"lşler en ·kısa b:'1" zam.anda. t~lım edilir. J 

TOPTAN SATIŞ FİA.TI soe. PERAKENDE 320 KURUŞTU&. 
Sa.tış yet'i: TUI'kiye Köy!U ve :l:şçi elıbiıseleri tootan satış :veri. 
İstanbul: Sultanha.m&m 1rfanlye Çarşısı No. 18 _ 19. 

' Sinop l. lVlüdcei umumiliğinden 
Slnob oeza,.evlnln müdh:ıO. 'bulunan otuz Ura ma.aşb heklınlitı tıallli 

oı:anıann evr&lcı müsbitelerlni !lan 'b:ırlhl.nıden it.ibaıren b1ır 'llG' ne r 
poSta. ile Slnab Müd~ehmıumlli'ğ+lne göl'l'd.ıerme'lert ve y.ınud blıza·~r :.a 
men ııi,y'alsıeUne mi.iraca.a.t etmeleri. (10486) en -

, BELSAM.iTOL--... 

1 
tdxa.r yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUGU 1dr 
me.sa.ne ve prostat iltihabı, sistit ve lc~U s&.stitlere. Böbrek ~rhats~~~f ~· 
rına ka.rşı en mükemmel ilaç BELSAMITOL'dur. BC::.SAMiToL kulla 
na.olar yukazıda sa.yılı hast:ı.hkla.rctan cabtik lrıurtulurlar BU~Un a -

bul Satı d • · · · El'za. nelerde unur. ş eposu. Sami Aksu. Bahçekapı ~ Bankası 

" ark.asında. Ra.hvancllar sokak No. 11 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
TÜI"kıi~ • Franko _ Helenik Bulgıar .n-.. ı ~"' ida-• - """"uu'""" • ...,... ara.sında doğr 

eŞ,V'a nralldiyamn,-"Jı an.a.hsW3 <>lmak Ü7lere 1/8/1931 tııı.rıhinden mutebe u 
rifeler, 1/12/Ml ıtıa.rllhıl!nden itLbaren ıaıı..-.ııı-'-tir r ta. 

""'O'•..-..ıuıu~ • «10483> 

,, , 
TURI< TICARJ;T 9ANllASI A~ 
l<UPONLU VADE:Lf Mf;VOUAT 

PARAM 1 IURADA f.(LET 

~· Doktor 1. Zati O gel~ Doktor Hafız Cama 1 

1 ,., 'edtye Jrarııt"ındakl muayene-1 . (Lokman He'kinı) 
1'Rneainde öfledeo. aonra hasta· DiTanyoJunda 104 No. da berıün 

a. haııta kabul eder. 
,.~ lannı kabul eder. -fi Telefoa: 21044-23398 


