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.. . . 
' '• Bu sabah Ankara aa fehrlmlz dinen Alman Heyeti Relıl 

ve Berlln Gazetemize Beyanatları 

DO TOR LODiU DEDi Ki: 
itimat havası içinde "Dostluk ve karşılıklı 

cereyan eden müzakerelerin 
neticelenmesinden çok 

müsbet şekilde 
memnunum,, 

Alınan Devlet Reisinin 
&liııdelik emrindeki uul
hu da getireceksiniz» hi
tabını tefsir ve izah e - • 1 
derken So yet Ruıyada- ' 
ki harbin bitmesi ile be- 1 
taber Almanların İngi
lizlerden bir ıulh tekli -
finin l!'elmeı;ini bekliye
ceklerini de akla getir • 
llıeınek mümkün olmu Bir Almatı hücum fır1:an cepheye HO V GERED DE Yor •• 

~:ETEM ızzET BENlCE Sovyetçe- \ 
111 ~.11) et Rusyada nibaı \"e kafi te 1 e r i de 
~ llı.ı)etteki Alman taarruzu de. 

1.
1
lll ediyor. Rus cephe inin de. f ı • t t 

~Qdiii. 70 tümenin sarıldığı, mu. a a 1 e e 
l ••eınct imkanının kırıldıl:ı, 'fos
• 0~• 11e Kafkb ) ollarınıu açıldı. 
~&eni~ öl~üde inıha ameli~ c'ine 
~!lındıt;'l haberleri nrilnıeklc 
._ taber henüz bu \ıtzi)etlcr t:ı. 
tt ~•le talıassül etnıcıni~tir . . Jü. 
._dete hütıiu şiddeti ile dr.\'am d
l ~te ve Sov) etler ellcriııdeıı ge. 
~ •len her türlü imkiin ile döviiş. 
~ tlr.tedir!er, Ancak, Alman Ba~. 
ııı~'nandanlığ-ı çok iinc<:ılcn talı
ti~~ Ve mıitalca etmiş olduğumuz 
~ 1 lr.arakış bastırmndan Mo•ko. . •~ı diisilrmek So\ «et orduları. 
•I i , ' , 
1( inha Hlemek, Urnllara ,·c 
~Cka !ara· da~·anmak azmi ile 

~tlıet iıal~ndedir. .. . 

---·---
Alman hatlarının ge-
rilerinde uğraşıyorlar 

Mosku\a1 11 (Radıo saat: i) -
Soı yet istihbarat blirosunıın harp 
tebliği: 

10 T~riniev..el gece'i bütün 
cephe bo~unda harbe dcrnm o
lwımu~ıur. 8 T<~rini.,ncld<" 39 
Alm:ın tay3·:ıresi cfıi~üriilmii~tür. 
Bi2in1 zayiatım12 27 ta'.\·yarffiir. 
Cepheııiıı cenııhll garbi i•ti1<amc. 
tindeki dii~man hiicum~ı n(;. 
kerlerimizin nnudane n1uka' emeti 
He kar ıln~nııkladır. 33 Alman. 

CDc\·aıı1ı 3 üncfJ. S&bı!ede) ------
Londraya Göre 

Ilı' "' ·eıı .. rın bu nıııthış , .• umu. 
~~/•a~ruzu ne dne<e)·e kadar 
'ıı 'Yebılecekleri ye l\fosko\'a)ı 
d ~•recoye kadar ınüdafan e· 
t~'.leeekJeri lı~nü~ m~h'i~ı de. 
d ••• bu malum olmadın ka- M 05 k 0 v a • 
~ .\lınon taarruzunun hedefine 1 
ti..; 1 olrııa. ı takdirinde liral ge. 1 kt 1 
); ndc ,., Orta A•:--ada Kafka<- 1y 1 şa r a n 
lııda SovHtlcrin )·eni or.lulnr .ıeş. l . _ " 1 
~İd. <dıı> demi~eceklcri de ,ım· •hata pi A n 1 .tn brlli dl'ğildir. 1 
ı_ 'iov) et Başkumandanlığı ordu. 1 

ı.'"'•n nıahfuzi~etinden :ı.ipde a .• m a 1d1 
,~'&.lılarıuın ~e şelıirleıinin Y.n-
i ıe"-~ı .. nınhafaıa ,.e. nıiidafan.sı o---

'ıd "'•nı ıertiıı eyıe~?·~ \C b''.'"n Şimdi Almanlar da· 1 
ııı. Usunu garplc kalı netıceyı al • 
.\J~ ı:ayesj ne harhe sokmıı~tur. b.a geniş bir Uaata 1 
~ai anıar do bunu o.azara. alar~k 1 
,.. 11~· •mlıa harbi .,~te'.~"~cı ~·t 7 Jıareketlne glrl,mlş 
h~~ r \e Ru., lı.ıın-•Y• kul~ı)_esın.• bUl'DDU"'Orlar 1 
'~ •alı., Rus n11ılıa.cıııetmı ko. J 
Ilı n~•n k..,,mck ı::ıyrctini ı;iit· Londra, 11 (A.A.) - Rus teb-
~llt·rdir. JiğlNinde Viaznı~ ve Brian>k 

~- .. ttk S.ı\·) et ordusu kuman. isimlerinin :z:ikriue dnam edilme. 
nııı ı ş k r;~. in, ıı:crek Alman DC\ et ·- si, Rus kııHctlcrini ım .. O\ anın 

~. 'n soıı gündelik .. nıôrlerinde c.rl,uıdan ih"t:ı rtmc~ i i<tilıda! •· . ,., . .-
1 1•Ht daha a~dın olarak gii. dtu Alman planlarının aldıu kal. 
~ "'•I..lcdir H'tlcr ~afi bir imha 1 dıl;mı ı:;ii>termel..tedir. Sınolen>k· 

t •t 'tinin. b~şlamış olduğunn in simalindc harekatta bulunan 
i~k~'llı •Ua!uyete cri~mclı. füue Aln;au 1.ıı.vctleri. g;. rplcki ve ••-
i,,,, 1 •tmekte buluudui,unıı te- nuptaki Alman kun·ellerile irti. 
--. ~< tUiriyor. s.one.t kw.nanda. ,Dcv•:nl J Cr.•ü Sahifede) 

'•Jt. bu lıarcketı tcı ıt cdı~·or 'e 
llıe ! •rdusuna asla ıeri ~ckilmc
ıle 1.; ~e herkesin bulunduğu yer. 
•' 1110!i tercih etmesini bildiri· 

d ~· .i\lıııan taarrı11u ba~lamaı. 
''>ıı ''~ce ) ine bıı ,;ituıılarda ta. 
~ :t•un ~akın olduğunu ka) dt. 

t 
11
• hed !ini iuh ~~!erken O\:· 

~-~ a lının.ındanlıı;ıuın elindeki 
ı;._11•t1 ri icap ederse As~-a içle. 
... \ad · ·ı • ı· t it. ar ~tl..mr~·ı nı ıaı ne ıce 

it., ·1ı" müdafRa,ı b:ılmnındnn 
'lıi' edebileceğini ka)·dc~ lcıniş, 
1 -.;ı 1 ~~ltlo kat'i neliteoin ı:arpte 
'lı~l~ko tdecr{:ini teb:ııüz ettir. 
·~u,1 

• \'i>ı ınlnr iJ,i;ıci ~ıkkı giiz " { ' ,.,. · ı' 0 arnu'- huhınu~·or. ı.'lıno-
) ·t~p \' > 
'" .. o:·otılol, Rudi~eni ordu· 
''d ı.ıtuıı n1 ' vrııtl31·1 ile Alman 

l:.,\i. 1 t 
; ~ ' 11'1t laarruıunu l<abu e • 

~~n~ •-loııuıorlar ır Almanlar 
1 ~rı .. ov •• 

~ fu · rnrmnun gocunuyor. 
ı, ı\fın•n ordusu hakikaten ta. 
4i~~r 1'\\,i;i imha hareketini is-

1.ı ~ • ılde ırcelli rttirirse Sov-
'•ı. l tıshdaJ,j h:ırbr bitmiş naza. 
·.,d '•k~r;,J, ,.0 bilahare As;ra 

l\~ı.,.~1 . ~ni Rus ord~ılarının tr. 
.'~tk ı.ıı.c ~ .ı eheınmıyct nrm · 
... , , : )&_hut c.r~ııt h:rak1111yac::ak. 

,, .. 'ıllh~ " k t 
1 ·~,il ıı ."~~ acl .ı Rus .'r ı ~~rp. e 
l;,'ıı ı..ıbı miill-k~sıf degıldır. 

•lı,..._ '•n.~;, kafi ıki;ildir. Siliıh 
t ı., ·~•tıacak üalli~etleri talim 

~. hl\. . ı·· • . da ~h ~ ~ gu~ nr. •~) nı ;,.4man 
~~ ~. l•nın hu ,-azl)ette Rusı •· 
İ~~, ~·ı~. alacaii1 '"'i~et de ma. 
·~ 11 •ı:ıldir, Ro ya i~iııdc lıar-

'"uıııi durıu,rn bu safha) a 

(b•tamı iı\i;ncii tahifede) 

Yeni bir 
Kürtaj 

· Faciası 
---·---

On dokuz yaşında bir 
Rum kızı 

1 rahmi delinerek öldü! 
Adliyeye yrni bı.r kür!Jj faciası 

intikal etmlşti.r: 
Taksimde oturan Yor;( kızı lQ 

yı;şında !.Iarika adında giizel b:r 
Rum kızı sev'ştiği bir gcnı:lcn 
gayri me~ı'U bir eocuk kaıanmış 
ve bunu vine Beı·oğh:ında b'r 
Ermeni d~kl-Orana ) aplırdığı kı..r
taıla dü<iirtmiiştiir. Fakat dok -
to,· Marikanın rahmini deldiğin. 
dm zavallı kızcağız fazla kan zayi 
etmiş kaldınldı!{I S. jorj hastane. 
~inde dün öhnıi<tür. Hadiseye 
Müddeiumumi mca,-;nlerinden B. 
N<ıeali el koymuş ceset Morga 
kaldırılmıştır. Ermrni doktor ı a. 
ka!anrrııştır. 

;__--o--

Bükref Elçimiz gitti 

Bükreş Bü~ük Elı;iıni< B. Ham. 
dııllah Supbi Tanrıiiı<"r diin şeh

riuıizdcn edirne) c gilmi~tir. Ora. 
dan Bnlıı-a?istaıı ,>olilt Biikreşe 
dönecektir. 

,. B=u=l=g=a=r=l a=r=ııııııı.ı Rumenler 
ita/yadan cepheyi 
hiç bir harp y a r d ı I a r 
gemisi safın Merkezde ~imoçenko 
almamışlar vaziyete hakim mi? 

Sofya Jl (.4 A.) -D. N. B. 
Bıı1garistımııı bazı ltcılyan 
harp gemilerini satın aldt -

ğıno. dnir hari~te şaui olan 
haberi< r hilafına olarak Bı,ı
garistanın hiı:bir Jtalyan harp 
oMiıisi ~·atı•ı alnı-0dığt1ıı Bul· 
ğa,. atih !ıarat ajaı nıü ·a -
lıcdeye meıııııdıır. 

'-====== 

Bern 11 (A.A.) - İsv:içre rad. 
yosu Biilcreşt~ öğrcniy<>r: 

On dört ııaat devam .,Mn ş;ı:ı.. 
detli zr.uharebeleı den senra Sov
yet hatları Ram.en orduları tara. 
f!ı>dan delinmlş iT. Ehemm:yetli 
bir aevkülıy nokbsı ı,~al l·d.il. 
m'.ştir . 

Mos1wva 11 (A.A.) - Nalional 
Breodcast!ng Corporali".'n muha. 

(Dn·amı ü,wıcü Sab.lfedc) 

Almanların 1ıem ka:myon ve nem tan.k olarak kul!and;ğı tayııaı·e 
daf: topuııu lııimi! Ztrlılı arabalar.ııdaıı l:r:ri 

ALMAN TEBLIÖI 

Büyük gedik 
Şarka doğru 
genişliyor 

BOVTET TEBLl'I 

Muharebelerin 
1 şiddetlendiği 
istikametler 

--~·--- ---•-~~ 

Vtazma, Brlanık Vlazma, Brlaaıll 
çeaberı daraltılıyor ve Melltopol 

Berlin ıo (A.A.} - Alman or- fo$kova, 11 (A.A.) - So,yet 
dulan Ba~iruman<lanlığının tcb • ı::ece yarısı tebliği: 
liği: Azak denizi, B~:an.>k ve 10 Biriaciteşriıı giinü, kıt'aları· 
Viazma yak;n:ann<la çcvrilmi§ mız bütiin cephede ıırnharebe et. 
olan düşman knnetleri dünkü mişlerdir. Muharebeler bilhassa 
gün daha zı~ aoe &ık:~tırılmıştır. Viaznıa, Briansk, l\Jelitopol isti. 
mıştır. kametlcrinde çok şiddetli olmuş. 

" T arihen daima dost yaşamış ve asla düşman 
olmamış iki memleket arasında bugünkü 

mes'ut inkişafı görmekle bahtiyarım,, 
Türk Alınan ticaret muahede

sini Ankarada imzalam4 olan 
Alman ticaı·et he)"< ti reisi Dr. 
Xlodius il<> heye~ azası ve Bcrlin 

Almaa • Sovyet 

DA BiNi 
aıa BAlllf 

Çenberdeki 
Ruslarla kan· 
lı boğuşma 

• 
Maryopol limanı 
ikinci bir Döngre

ğe benzetildi 
t Yazısı 3 "·' . <;u!ıl!tdt) 

ES AFi 
VERGiSi ____ , __ _ 
Askere gidenlerden 

Kazanç 
Vergisi alınmıyacak 

:\laliye Vekaleti. a•k<"rr alınan. 
!arın dükkiınlarıııı kaıı1'dı1Jan 
takdirde bwıların i~lerini bırnk
llkları tarihle kaznnç '·"rgi>i mii.. 
kellefiıetinc nihn:et verilmtsini 
lt>kmil ıcşkilatma tebliğ etmiştir. 

Büyük Elçimiz Husrev Gerede bu 
sabahki ekspresle ~chrimize gel
mişler ve Haydıu•paşada istld<bal 
edilmişlerdir. 

Ankara mü1.akereleri itimatlı ve 
samimi bir hava i inde cereyan 
etmiş ve bir ay ıçindt• iyô nclice 
elııunış\ır. 

Trenden rtı"ıile!>essım b.r ı;elu-e 
ilıe inen Alman !>€yeti reı. · Dr. 
Klodius bir nıuharr ın 'ze şu be. 
vanalla buhaını:. tur: 
• •- Doıı"tlnk ve k.a'lılıklı ~timat 
havası iıç;nd•. ct·rc;.·an ıeden rrıü ... 
zakerelerin ır.üsbet bır şekilde 
"" bir ayıla n"tioclenmesiııden 
çok mcn1nunti n~.• 

Dr. Klodius mcn,\~ketınıızdc 
gördükleri santimi hihııu labul-

Maarif Vekili 
bu sabah geldi 

M arı! Vekl.t"H · Ar Yüc l 
bu ı;;ıbahk eks.pre ·le 

(Dcva:ı~ı 3 ncil, Sahl~CdP) 

ı 
<h'n çok mütehassis oldugunu .-e 
menıkketinc çok iyi ln abalarla 
dönmeiıte bulunduğu u 1ıazar • 

(Devamı 3 Uııt·•ı ~. hl!ede) 

MUDANYA 
Mütarekesi 

• 
19 Yıl evvel bugün 

imzalanmıştı 
Bııgün Mı:.da~ya mll!arc • 

kes r,Jn ınıza~anrrıasının 19 
uncu yıldönümüdür. Mutlan. 
ya mütarekesi siyasi, askeri, 
ikhsadi bakımdan olduğu gi. 
bi ,·alanımızın iFtiklfilini la
ma, ılıy~n ve diğ<"r sahala"tla 
da hakkımızı tekmil dün -
yaya tanıtan, biz! L· an:ı gü. 
11.iren bir vol -.c ta ... 'rr. -
z;n mühim bir dö tJ.m nak -
ta ıdır. 

Viazman-ve Briansk'ta müthiş~ 
meydan muharebeleri olııg(.r ! 
(Yazan: lE v EKLi KUR AY SUBAY) 

BJ df.'f<.. ciab3 te:kr..ır ooelim: l!~r- j 
keıdeki A!maıı tam.ız hatekfl':ti y;ı:bı.ı: 

Mo.·<l<o.aya vtı rnı~t<' için ,_!leğll'°"yni ııı-j 
mar.da bu bö' edt i.ıı.!:tının )tareınl 
Timl4.,.-C.nko o""dularını ıNlt..ı S\,f,l't>t!yle 
mağlUp ve tn ha etmek iı;in yapılmak.
tadır. 

Alrı:an ordı.ı1rırın.n uk tn .. rJakf
yet·eri k<J~~ında. Mare::;:ıl ·rııno
ı;cllko ordlıla ı lJ..1 bı s t.•(e ı···:ı

zan: \·ekıl~n:.ı;·et-din., b~J- k 1-:ıa\ \·e!
~rr)n n ıimdiden \' ıı:ı.r. ;ı \~e. Ur ..... n it 
.vtvk 1t-ri.nrlc >.' an .ı.:. bcrtrd: thı,· 

tDe' .m.t 3 fi"rU ~o:hıfeCe) Diğu araftan hük\ımctlcn bort-

lanma sureti]e nrnz.i a]mı~ olanla.. l===========================~=-rın borçlarının 10 sene yerine 20 -
senede tahsil olunnınsı d• karar· ÇERÇEVE --·----· 
laştırılm_•~_ıır_. -o-- A 1' L A Ş M A 

1 
Japonlar har
bin ne tice sini 

1 
bekliyorlar 

NECİP FAZIL KlSAKÖREK 

Şark hıı."Cketindeıı ıcora b!r İı:
a:iliz - Almau anlafması üzcr .. n· 
deki taahhüt de-.recen1. acaba oku· 
yucularunn tamamile inal(hn mu?. 

ue erek, !Jşıdı'ı rıcır ~-1.r-~ ıtı1 r;e 
,.u.~tıl bir arC:kf'L lthnt t••rru.ıt \tJ 

fld!am tah;,ıkkıık t:dt"'riC kwıui 
kencil~ııe biu~L alay e:. ııei.l.<'ıı ~-c
lclnn iyer<>j ı ıı bild ,ı;n -~t , 

llava, b\Ahin dikk:ıt ve• ush t uı.· 

;.ur: ... r.,y t, l;ıt.-:ıce }UJtdan >· el · 

Bundan ba•ka ccphc,ııin mer • tur. 8 Birinciteşrin giinii 34 Alman , k 
' • Hi tler in nut unun kezin<lc aç•J:ıımız 500 kilometre tayyaresi düşürülıııü~für. 

Bu iddiayı ilk dda Ucrlye silr
duğüm &azeıedea, bu ga.eı.cdeld 
eski rutunuma döndüi:üın için, bu
.nida da l>i. kaç ,· .. ileyle im· <i
miş olrua.:na rağır.cn iddiamın iC
ltil ye t.arlh{'Cs1111 ktS ca belirtmek 
L~im: 

&.bı..lrr.an1arUl, arkaluruu ap ... ı ık 
bırakaıok So"·yet Rı.ısyay" ı;1.Jll;.
J1dbiimell•ri için, İnırllı.lerlc a. ~
.ı.1.rı.r.Ca g;.ı~ et ::n«, ha; biı· iÖzf· ve 
m-ız.ya 1 · 1ıa t!L .t"k!.rln, wn de· 
rece gi.LU ve 51nısıkı Jle'~cl, bir .r.
=·•~ua tStiU~dı dogır:nmı'J ohr.atıı 
mkan ızdır. Neticedeki ~:ı.aı on
~:ı~mıya de. ~k ku\•\et, yc1tr;ız A .. 
rnerikn m~nl o~alıillr, Almanya 
Rusyr.da .ın<'~6"'lll b:.Junurk~n fng'...:
ü.re Aln1:ınyay1, r.•~ri1erl.:1dr11 ka\· .. 

geni§! vindt>ki g<"dik doğuya doğnı Bizim kayıbınıız 27 ta~yareden Japon gazetelerinde 
" ü u s bil d ı ibarettir. • b ____ <_D_n_·•_m_.ı_u_ç_n_r __ "_e_•___ bırakbğı ınh a 

Hile Karpit Sokan Kab• 

zımaHar Adliyeye Verildi 

Karpitler in gizlice 
kese kiığıtlarile 

getirildiği anlaşıldı/ 
BAi Mldlrtl llmo11ıarın sarartıımaıı lalleıl 

llallllıada bir iddiaya cevap veriyor 
Bu sabahki İkdam rdikimizde 

bir kabz;ma!ın şayanı dikkat bir 

idd:a<ı 'ôrdı. İüdiaya ı;ür~ ken : 
disl ewelcc Sdnc Ye Mcyı·a Hali 

Müdürlüğünt>, Sıhhiye Müdtirla
ğüne müracaat ederek yeşli li . 
monların hile ile sararlıldığıııı \'e 

(J)e...,.amı 3 uncö &:hi!tdt) 

Tokyo 11 (A.A.) - D. N. B: 
Führer'in Alman ordusuna hi

tap eden günlük emri v Alman. 
ya matbuat şefi M. Diclrieh':n 
şark cenlıesi vaziyeti hakkındaki 

(Devamı S tincü Sahl!od•) 

KISACA 

Buı mukavemeti ve 
Londra blll1lmetı 
Ncvyorl<t..n g•1"n bir haber. Rljll 

rr.ukavcmctinin tarfılmasının Tn~Lliz 
hüldime>tini de sarı::acağınt ,.:e hnıı 
değişlklıkl<>re sebep olaeaiıını bildiri
yor. 

Biz.im ınahut ark.;.du~la bu bahsi lt.c-
nu.7<Jyorduk da: 

- S-rsar mt sarsaı •ı. 
Dedikten sonra, iliıve ett!: 
- Filhakika, LonC:ra hükOmtU Ru• ı 

mukavemr-ııni.n dfvan1 etrr.e&lr.t car.-
dan <lilf>r :ın1m<>, nihay~t can \'C c:lnan ,, 
n.csell's.i bu! J 

A. ŞEKiB 

Haziran yı içinde, Alır.an tıı.;.r
ruz harckı.·ıi BaJ.knnlai-cian birden
bire ve bekll"t.ınedik bir cark h:.
rcketi!e Ş. ı ka dllnint..-zden b(r kaç 
gun e\-vel

1 
lıt.-de!in Su\·yeı :ıusya 

olduğünU g&ıcnn~ \•(' .taı tket 
ba~!ar b.ı~lJm:ı.z dn. aynl i..t>klen
medok çark ha kl'tine xa!.)"<ll b"'. 
şek.ilde, o .w.maıı ıçJn en &!.z.U ve 
sin~t ihtimal olarak ıon derece ka
ranlık bir İngiliz - Alınan anlaş
m&sı istidadını !:eriye •iınrıüıt~m. 
Bir lmuya veya ka~ılı.lclı .cı.e .s
tinat etroe:;:-e bile, mutlaka u:;ıJtt;ırı.' 
uzağa biribirlni anla.m;ya, ın! .. r 
gibi ohı.ı)·a ciayanan bu ıııl.! ı:ın
laşma ~h~ıim, o zaman iki bas
müharrh1n ıdayına htde-f 9lmuştu . 

Ba~uh;arirler arasında ea Ul.k
di.r ettigim olr kaç mııhdırt ta.ı..ı· 
dan Jki>l olan bu iki t.nys!y..Ui lla
lenı sahibi, Necmeıtin Sadi.it vı 
Hüseyin Cahit Y•lçındı. Hatta bir 
fıkr.ımda, gürıQ celdiiıl ve h.'.uLsc
ler beni gerçekleııUrdlkl zaman be. 
nim bu iki b;.şır•uharrir:e :.l:.y et• 
miye lizum görm.iyecegim. hakkın. 
dald bir kayit Ci.zer:nc, aziz iliib· 
dım vı dostum H!ls<'yin C•hit Yol. 
çm, ban• buru>! bir melı.lup cw:· 

<nı.ya fS.!ı,şmachkça, Uu laşaA 
ıhtım.· \·e ; tlıl d.c n h' , b1rl':ı 

cl •. hJ der>.nte ecr 'l• J<.al..'4 etmek 
..Aı.u1 tl.;r. 

Ogün bııgfn, ı :;ıla~rı .t v!1kıas1rt 
tin b1r rızu al.ımc• \ 1 .. ' ('dC"rktn, 
~unur. aks.ı ı g .. .:. 1 • -cek, tek fıı1, 
.f f dtlil, !1.ıl clm:-u Jşt r. 

Ve şimdi, (l:'t:<r) in ~ün! .. 
emrinde, Şı:ır~ c phP lr.r"~ b.f a&k.t:-
lerine~ 

- $lı yalnız ••fer d<tll. sulhu 
Oa RCtirtceksin ·ı:! 

Ded:gı ~Oınün erteslnde, lt'lt ö~. 
,.a e-tratuı<ı.ıki taahhüdün1U ö~ le· 
cc çerçcvrliytbilir!m: 

4 ay evvel ilk de!a ol~.rrık, 3 f..ce 
herkese raimcn ileriye sürdilgilm 
eıbl, bence Şark harcketinC:Pn 10!1· 

ta bir İng'.:.lı; - Almı.ın ;ı:ıJjwn,aı:ı, 
:eLt:'l b~: ilıümıiı:l i!üde t"<ler. l:ğtr 
bu olmazsa, yalnız; \·e ,..~u 11 .• ~ rr.e-
rı.k; mi".oi olııcı.it içlo elm~ı . An .. 
~•tm.ının. ingflttıredc b !r taktm 
bükfın:.tt drğ'-Şik.Uklr-r1:e ı~~an, ~.\· 
merilıy:ı ~ğmen dahi olnl!l!ı lhLi
Mali yok detilılh'. He11eyin telli 
o!acap &ünün "rUesi ıctm'~tiı-. • 
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HALK FİLOZOFU 
MAHKE ELERDE Yasan: 

HCSEYIN BEHCET • 
e 

UN .FŞAA 1 
EŞ.A. T F EYZI "17 d.""'. k -ı .. \ v er :gım para ananın a su u 

Ora 
ş 

Memur azalar komis
yondan çekilmiye 

davet edileceklert 

..ı•" Tıınıdığımız ,.c itimat ettiğ.\.. 
miz aile doktoru, Jıastnmızı mu.. 
a~ ene edip, reçete ini } azdık· 
tan sohnı, şöyle dedi: 
•- Ynzd1ğım illç mlistahuu· 

d ildir. Yerli ilaçtır ve ecu. 
nede l npılncakhr. Onun için 
hn i • c• .. _ .... ca.ancsinde la • 
tırınt'L.• 

Zek\ doktor ... e\' halkınıo hay. 
r tlc ~endi 111 gô· 
rü.nu •• giilııuu.__, ... 

«--- Filvaki böyle bir tavs;. 
y b unulmaz amm3, aat
c~ lie!li buı ün fy y annu
I~ mecburum. Çünkü, bazı ec
:zanelcı-• il cı te • D edlm n1• .. 
deleri ynzd'ığımız miktarlarda 
l"'O :.ın o ar .. 

yuyor gibi,>di. Mcslckdaş a. 
) ılıııası liizıın gelen bnzı ceza· 
cılar hakkında orta} attığı bu 
ifşaattan teessür duydtıb'll mu. 
hakkaktı. içini çekti, başmt sal. 
ladı. 

V c hemen kalkıp gilmek U. 
ı.ere bun:lıındı. 

Bun anda, oau seyndenJerhı 
kafaı.ındn öyle bir düşiince 
~ardı ki, tık.tot, dilinhl ucuna! 
kadar lm • d ha bazı yleri 
ifşa etm.enıek i .in ndisini. • 
güç zapledif o w H evvelki 
.. dcrindeıJ dOra)ı da p a.m

lık duruyordu. 

Geçcnlerdeı bir :.:Kndasın yazdığı 
bır fıkrada sunnırı c.k11mlllit•t!ll: 

Ameriltadıı b!r at .et yapı!n~ İn
sanın 24 saallik h1 :r.ı tında mes'ut. o
labilmesi iı;iıı neler lflzımdır' 

Gele cevnplanı; ~re. ncttce fPJ : 
"!"ITT:ıcaı. srcnl: bir od;.ı, Cmnlz b'r kar
yofu, bır kal elbise, 50 dQ 1:ıı· p:ı.ıra, 

y:~ecek, !r ı;evıılli. 
Mwı.y.y.cıı. b.i.F ~ &onra, bu .,_ 

nuncu farta, yani ı.cı;gillye de llizum 
yukmuş. 

~merilalılllr ıtudBf adamlard\r. 
Kendi r:ılHatlıınna, ı.4'Vklerine, çok dllş. 
kündurler. Hayatı, ınsan ı 11n.etlhi 
dolarla wfıe • Hiç rnha 1Z' olmak 
~eıı. Y' ni} J;nwr· ıç ('ty tnvck 
yemezler. Onun için değil m1'.nr ki, A-

l ınerftcıın;, e rl\Ul1\l.U11!7. ıtınln ıe-
hım:f'I! g~ınllltı,Y<JI:'. 

gibi hala! olsun beğim ! ,, 
l\fozrıu.n mevku!tu.. Kılığı kıyafeti 

eıTdukça düzgün, Ttı7.tJ' traşir, myıkfurr 
burma, yapısı irice ki.!. ik ..ie birde. 
başını ikl tarafa allı:ıarak, 

- Allah Allah, d1:rnrdu. İn. nnın 
biiŞıruı bQk neler de g •llyor. Hiç yok 
7erc \'9.Hlıb'... Han su kadal'. 1( ka
bahatim olsa!-

Yarunda oturan dlğer bir mevkut 
maznun: 

- Kabahatin olmasa, yakalarlar 
mı~dı? Bak, bu kadar adam va" bu
rada.. neden onları yakalıunworlar? 

Dedl. 
- Anlatamıyorum ki birad'!r .. kim

selere anlatamıyurum. Vallnhı billtıhl., 
ben de lira diye aldım .. yalnız, t>cn 
daha kelepir nldım.. yirmi liraya ... 
Amma. avukatım iyi avukattır Hcr
htilde yüziınun akile ı;ıkac.akUr bu 

hanede rastlafüğı ve tanıştığı mli;-lcki 
t::ernınlye dt!, $in'l' ırtmr r.m:ıfl'ı1l!l'e!r 
yirmi yedişer l'rtıdan sntarkcn Cena
ni bunların nıtın degil. uıecldiyc ı;ey
ı~ği oldı.:ğunu faı'lcetmiş, 6lkOyettc bu
lwınıuştur. MC!ekkillınin bu pa. 
rayı bilmi~rek ald1ğınd:ı.rr ve yi-
ne aJtm suyuna. batmıs mecidiye 
teyt'Cl.'l olduğunul bllmlye'l"Ck safnınk 
isCemiştir. Bu vaziyet.teki hile ve 
&:m!aların i.ioUuldlncılk ı;uçu -
nuıı icrat eralihden olarak kabul 
edilinemes1 ve blı hlle ve ıınnlnlann 
503 üncü madde anasınndan hariç bu
lınunnsı Jflzım geleceğine g5r~ muek
kllimln beraetiııl ve .derhal tııhliyes.ln 
talep ederim. 

Beraet ve tahliye sözlerini duy&t\ 
maznunun gözlerinde ilm1t ş('llelerl 
parladı .. 

Yazan: Ahmet Şükrü f;,Sr.'~ 
_:, j\1111 

Y oni. Alman haıı.«ı:.tte ,çıLo 
RU!i harbinde yeni bir saflı•. af. 

Fiat l\lürakabc Komisyonunun . . ·rııırı r-

b 1 . t' 1 · ınıştır. Doğu hatbıııın 1 ııt•" 
U&"ÜD ı;Ü vazıye ı, a mb1 ıcap e.. hası AJmanyanıu geçen fla ..... ~ 

den şekil \'e takip etmesi daha b ell'"' 
fa~ dalı olacak oıcs:ıi tarzı bak.. da Rus 'aya karşı ilk · a,;.•" 
kında Basvekalcte takdim il.. >'at>nf86ile ba~fam tl. Sır ·11 lı"' 
mclt ü.ı:er; bir de rapor hııurlan. · dan: ibaret olan bu lıaıııl~~ı P1' 
makta olduğu öğl'enilmi ti.r. • defi, Pololl).'acb oldu~u. gı:;~ 

Bugün mevcut azasile, işleri yamn !'.ava unetını 1' 91r ı' 
başlanndaıı aşmış zev:ıttan mil· ' ::!!t~~~·i::c e~~:f ~ IJll:; 
rekkep olan omi yonda • kısmea ltöin l>iı' bll'S1tıtt dldlı!?O"'~-~ •'" 
de bu bakımdan • tadilat mev:ı.au :ı dığl 
bahsolurken, esasen fızalıktan af. g\fu Bsw H:itler dtr s'J!. c ~ 
{edilmelerini ıınu eden kim eler kmtcfa· bildirmiştir: lftı tı•~ 
de bulunmaktadır. Bunlar istifa· • POlonyırda; Non·ette'" ~e il~ -" 
ya ~wet olunncaklnrdır. YcrlCTi. 1 Framada Almbnyu')•a &UY' t ş; 

Duktw, bunlhn sl.iyleılflNen 
sonra, bir nc"·i mahcubiyet du-

Dağıs-ln olllbğıı lladla~ dü.; 
rü: .. tlüğüne de itimat ettiğimiz 
doktorun.söıJerbıi, o çıkıp git. 
ttkt\n sonra, U7.0D u7tnl°1l~uır. 
clüm. Halit da clilşünü~-.orum. 

Diz gelt1tim sadede: \:uknrda, 24 sa
atfik' ı;aoıd ~ iQlıt lanll11l crteıt şeyl•rl 
hul!isa edersen!.: iş paraya dayartı· , i&ten ... 

~ Bira:ı ı;enr~, mevkut mazmuı • mah· 
Celse, beş dakika tatil edildi. Tcvti

ğin tanı:y~lne ktırar verlldt lnl, mu~ 

ne baska vazifeleri olmıynnlar tiecler temin etmiştir. Fal<;gııı11" 
. ta .. ·Jn ~dilip ıslahat yapılacaktır• • ya. hımr olaıtğ\ındıın da ht ~ 

,, ...... tirlloı.nn-hı: ... Biıtüıı ctPrt~,cı. 

TAKSiLF.RiN 

PLAKASI E\rvelki gün saat'a,45 de Sa -
rayköyünden İzmiı-e·g'!?lthckte o.. 

Müthi~ .,te idor nlınıynr.: nıw · lan katarın 2332 numaraiı. vag•-

t db · · d h 1 bil lıyacağını ü.;. lira kıyme\indckt b~a, ~oku ı -

• yor~ P.ara..<>lunc3, b't'nbl bUHın o ilt
tiyaçlar temin edilk, 

1 YUbnz se{•gm tfa1 m~mdlr. Pa-
ra ile; sev ll te in ohmab1'fr mi?. 
Ş\lphesiz hayJr. .clw-.ıda sevgiliden 
maksat, herhangi gr.ıç ve güıel bir 

• knclln değil, b ~ • ı;e\·d· ıır.mdıJı-
IlllZ,'" \ e kendfaini şl ®tle '!• diğirniz 

~ bir hatun. GönUllcr bir olmu:; ola.oıık 
l \•esselftm! 

Biz... tnrtı:~cde bt: csk1 söı vardır: 
C:\'lnlillee bir olunc samanlık seyıan 

! ok\rıtıuş.\ Bu di , a üım a, 
kostfunc, pnraya ihtiyno kıılmnz, ~
ceksinlz, Fakat, ,lJJlu+tnnyın. ki, dil11Y3-'"' 

, da berşcy geçicidir. Sevgi de c5yle .. o 
şüfdetll hrrsmuz, arzulannnz; yndıp":t 

• yMo'lmatnız nihayet bh• niilddr:t jçin-
• dir. Sf>nru; git.tikçe :rıtkinttGC.lPdalglııı 
deııWer giJ)i, yavaş yavaş_ kencllintze 
geliriz. 

kemeye ahndu Muhnkcrneniıı ccrcyu 
ııından anlaşı1dığına göre, maznun 
Tevtlk, .. mütekaiı belediy~ ~hsllddr.ı 
lam CJemm!yl!, a!Cınr stryıtn bııtH 

rrtarak ya1dManmıs blr gChıuş nte.I.! 
cldiy~ çeyreğih , .meyhanede, Osmahhı 
lirası dty~ yinnı t'kb.ı lirnya satmnW 
i~t i.!J';- cenanintn GikA~tl ilıerin~ 
l Rkz. ıştı. Bundan C\'VClkı celseı 
de mü el: mt l iasını ı;etdctmiştı 
nuııtıaJ~ne;~mıQdll(.nya ktllmıştt Mılı.i 

ııwı Te • vekflı söz alıp ınüct:ı .. 
faasınıı. başbdC: 

Müekt.t"llm Te~.f'.ge., taı'lımad~ bi• 
tisi, lı;ldl1 bir zamanında bu halih~ 
d~ · ifade -ede 1tm snr.ıruı ba~ 
t!rdmış iki tııne ~mu, m~c:ldiye ~ey.ı.• 

• ~ Oi>rnttnl\ li~ yerine, l' irmişer. 

• hakemertiı:ı.kanı.r·ıçirı: bJ.:ıkaı güne•ta· 
tik olunduğunu bildirdi. 

J ---o----- ili"" .... ...,...... h• "" 
yunca başlıyan baskın e41e r 

Tc~In, mahkemeden çık tkhı, 
sevin "nden, Meta, eteklech zll ı;~1! ~ 

' y<Srd u .\.A \'ti k'l hnt.; 

Ka ıköy kay 
kamı degiş 

- Verdicıın po.r.a ananunı akt.silUl 
gibi tl2Uıl olsun bieyim! d Beni 
J:<,-etid ert k~ Uı.rttın y.a... sa da fi ... 
Allah senden ra'Z.ı olsun! 

Avuktlt, 
- sem dedi, mnhkemlycttdtı de 

kuı:tulacaksın ... hay.eli e" ine git de is
i ti\iallaUnEr bakt 

- Ber.1 şu bel5dnn ktn:tll n, 
bmrlfm oldukça. kulun, kilen o 'nim 

• bilyi de · mllckklll .. hele bu• ak-
şam bize~~ı de, şöyle bir gamU !defe-

• d e.ıJ m.c"I • 
ve.memnun, t.ahhye edilınek ilıere, 

jaııdatmayUı beı'alier MOddNu :urtıi-

Kadılroy• Jııı.za.st kaymakamı 
B. Cenap}Edrernit kaym amlı 1 • 

ğina tayin olutı uştur. K.a lköy 
' 14a.y.rnakatrthğına id Ki71loa kay. 
makamı B. Cemif gctiri1h'ı.işttr. 

reni ,7 :Y«li·lilln daha ytıpdtlı 
• YerU.film'i.cre :-ağbetin ar.t.masl" 
• ü:rerine·~elirimizde yeniden 'f ~r: 
li film· daha ·yu~rhnıştır. BU m-0\1"--

• öİm gösrerükt!k·ohin Du" filmllr 
Reşat Nurinin c.Hüllcci.....,si, Mcih. 

• bir;. hafta sonra. or.tu ccplı rfl t" 
moçen!to onlulnrına. .1'~" 

' ctettf bir tHrruz şekhnt ıı• ~ 
• ba tıt::uTuz '.l'Cmmuz onlart ı1l•' 

• t• )(IPI Jt • ctar. devam etmı~ ır. 11..,~,... 
J bu bukmın kıcndilerine , ~r 

kat'i':netico temin c cc®J~,,. 
dar iıumnuşlardı ki, %2 lef)f ~,. 

. d:: l sonu. beklenen net )ff..f' 
: bl'r vermek ün:ıidilc dort z · 
: resmi tebliğ. bire n~re~ ff 

tcrinin istcl:liği yen gitıtıe~·çn t 'nunda bulunan v~ muhte1if İz t. 
tal;silcrin pliıkalaT. alınacak. Bu 1 mirli tacirlere ai~.-olan•sn,. 60 b!n ı 

c ırm er n 'li ma. çm.-şaf \•&'L<!rızer.ır man.ıfatu:ııa • 
nıit etmek istemiyoruz. Bu tak. l , :tsı ~'""l~di!e.rin Knıl.çullı . .... ·ı . ıi E?Ş'. • ~· 
dirdc. butüô .f nb l a .... 1 c 1 n is a:syonuna 2 kılo tre mesafr. 

Yalıuz, evvel~. hn.y<lttn sandetl ia'in 
etmek ctlt biran es k'dir. Saadt t~r
kes için ayol şeyler değildtr. Gu eı!ce 
yol yürümüş, bltmı , l>itnp düşm bir 
insan 1çin, bir ağaç gölgesinde dl61$ı-~ 
r..ek elbt!tte' smıdetttr. su .. uzl tlın 
dttda.klnı·ı rçnt u;, cl:Ii bir k:ın:J t~4 

nnş bir insan lçm bfr te ti so • lsıı 
saadet.Ur. 

Urıwd ·satmıŞUr-. Miıekkflim• bU' pa.ı 
rnları, son demin~ kadar, h:1'kiki aı. 
tın zannederek ceblnd tı:ı&ınıı&, ·Dıt~..ı • lığe--ya lland ı. 1 

·mut Yesarinin cSürtrık·,. Ü b~la 
:=:================~=::=::=======a==:ı:t::::::=--l olmak üzere C'19f4 deft sonra!•, 

~Be~oğl odan Edir.nekapL·me-

Bu hamle Mmanla"rı ~ 
Smolensk iletilerine ~d~,-.~ 
dö. Fak'.nt Rusyanln rn~ 'ı' 
larılinadı. Aimanler l ~ 
mıy.acaklarını anl:ı~·ıtıe8~f'~ 

• Leningtad1aıdogrıt>.b1f. h ,ıa .-~ 
tıb..r. Bu hamleni~ j\1P' ~of' 

. harbinin ikind saflın 1 #1 ,. 1• plakaları sökülmek·icnp edec~k .. 'de seyri:csn~da iıai. ol rnk ya:n
,.. bütiin cbüt · otnmcbil -z ka.. 'mağa ha lamışwe () sırodıı osmak-... 

lacağı,ı. 

Hastalı 10ar, 

ohit! Aman dikht! 

MEZAR 

.MlM}\KİSİ 

· l on 

• tE'l o n şiddetli rii:tgacl:inn tesi
rile ate ısür'.aUe bıiyüyerek bü- ı. 
tiln katm yanma teWiikesine dü. 
'Ş'iinnü~tilr. İz.mirdcıı tlc!duılı ye-
tiŞ{!n ıitfa dvumdan swıedanik' 

Bİ.lhdıı.lkavuk .. lçiıt e!endiılıııkı 1t .. 

zar . ğına lt:açırılan genç kadın 
HaClise· mahallinde bir keşif yapıldı, mffteca
vizlerin otomobili Gazi köprüsünden geçmiş 

cPIC\·ne•; Eıvle.ume idarchanesi:11, 
.Kerem -ile Asli- ve c.Kösem. S\ıl .. 
tan• dan ibare' tir. 

<l!ülleei> de- Halide tPi~in ile, 
Naşitl HU'cyin Kcrnnl; .Şevki~ 
ŞakMk, Vcda:t; Reşit ve Salfihat. 
tın tle rol almrştardtr. _'(,.._ __ 

s lfo•apllu-a et1 teıtziatı 

• bulıauyor. Şinıh\, tıını:r~~ ' 
• lan Bbltık 'n1etnlckctl~1 1,,4i~ tı; Almanlar . .şimalde 'fJ':P..t ı 
lılaı:ın da yardtmile ı..e 1',ı J 
çember i~\nc aldılar. f•olt•~ ~ 
Rııs b8ş~hrmt, ev e~'.' ~ ,,ıtd 1 

-

kalt"' ınüdaran cdeccgın• . d''' 1, 

Vcirn~lo~ mukn-.·cınct~ict '" 

Uir 111uJtamr '1U;kada§, ıı gq(ept• 

le de Jt"ib·leıyarı) r:du jllM'dııa mi.. 
mari i fcd bil' tereddi dcwresiııec 

gh:iyo_r.,. Sôn • se.neleiıle-c') u lan"' 

mezarları. bu or.kadaş be~enıui..: 

·etmek suretile vc--~'OK> çetin şart. ' 
lar nltında h m katarın dığer. va-• 
gonlaı-ına ateşin< 'SİI'a) etine mani 
'oltnt?Ş \'e hem de eşy-amn mill1im 
bi'r kısmını ateşten kUT'tanmığa 

n.ı.U\·affS.k. ol şt.ur, 

diı;ine i!W'fat!"-Ctmc sıwdettıt' -Bb nk-
6amcı için. masoy ı bırdenb\tc sıckk 
rre2e ~nre t ~a~ftir, Huliuı. sı:ıa-, 
det,--uırnıın, mck'iirr 'e fosnn k<trllkt~
ri §r.rtl:ınnıı gare deg ·r bir ;:şeyct- r. 

• - Guzcl lıir ksd:n. En:ıdct d"t·?. A~· 

Nov.otni birahanesinin sahib~ 
M. Janm kızı ve komisyoncu Mı. 
şelin kar.ısı Janetin, Beyoğlun -
da bir .sinemadan çıkıp evine d~ 
nerke.n üç kişi .arafından zorla 
kaçınlıp otomobille Edirnekspı 
~zadığına gatürüldüğünü iddia 
ettiğini dün yazmıştık. 

t.ir. 11.Iütccavizlerin bugün yann 
yaknlanmalan çok muhteınd • 
dir. Otomobilin Gazi kıiiprüsü yo. 
Hk Edimckapıya gittiği nnlaşı 
mıştır. Janct 28 yaşındadır. 

Et !şinde cezri hareket edilme.· 

· etti: Bu taatru~u11 da 11 J1.aıf ~fi 
memesi llıerİnl", Alnıau • '{J'1'' 1, 

binin iliin~i ~mfhas• 1<9~ tol~~ 

Ateşin ebeb' ruhunı hakkm • 
da tahkika1 yap maktadır. 

damına, yel'irıc, zaınanıııa göre..!· ~a
zan e\•et· b:rzan 'hılr.r. Güzel bit ka., 
dırun, 1Jirç6k .i;ns.ıı.uırın 'bat1na bit, 
fe1AJ."1!t-gcth·aig· • un.:trnııyır-

Baz.~ .ıhiliclek.kMer, ~lr ics:ntınt ae-
,•smtı. saadetin!, cttnlillt tı~ tbn 

~ or~ • ~~~~~~~~~~~~~~' m 1mnt~t !iekUnüc fi! eClerterl 
:: • Çabuk meş'ut. olmııle.; b:ızı r.Jha; 

Fııl!lit dalıaı~\•\ 1, borhi~at tn..~ 
' • 1 

.. anların içinde ) a§tıtllldan ıll§Wl·" l 
lf1'BEJlLE8 g{.-re, basit insanların hllletl rutııje

sidir.. Ieüçıicilk iCYlerden .ır.emrıuni
yet goste -en blr ndı:.m bittab' ı;tıliuk 
meslut olur. Onun ~ın, saad t.. kolay-. 
dır\ ÇunkU, herşeyden ır.et!\ôllindur.: 

tın mimarisine bir bak ak ra.. 1 
pek mi ahım, -jİihım ankl?. 

KA ~ 

PEYNİRİ 

Ku aıı. p 'riôın n statıı 14.:i 
kuruş narh kondu. J\..r.lık, ı.b afet 

sofnılar.uıa ka ar p ynici çık r. 

mak liınm. Çünkü, daha ahalı. 

daha kı)tnetli na ı1 bi ye:m ·ta.. 

s:t.' t r edersiniz~. 

H gidi ka~r.he~., ne ııdu da 

kv .nrlandıh ya! .. 

'l A.JiARHUl? 

HAKKlNDA 

Tasarruf cemiyeti, İsPufia ınü. 

cadelc. hakkında cu güzel piyes 

)nzan 4nul rirc 15d lira mükfı
fat vereccle! bir mü ba~ açıyor. 

Tnsa.rrut fikrine sahip ·bir mu. 

harrhr, bö~lc ·bİı' p~e yazmak 
içiu harcayacağı umanı hesaba 

·al r k, h e 160 Ur için bU; .. 
zahmete- giıtmiyecek6r. 

AJIME1' RAUF, 

r 
~Siil!ü, 

ViLAYET ve BELEDIYEr 
* z ı. Dedi! İhtifoll 4 Tcs~inisanl 

Sah gunil :ıkŞa11ıı Fra:n %- Tıystros"1n
da yapılacaktır. 

+ Siııema, bar, tiyatro, kahve ve 
gwru~mı umumi lıir şekilde teCt.!ş 
olunması için.. .Bclediy.edc bl ·omls-
7.0n teşkil olunrn 'ur. 

TICARE.rve SAN~:YI: 
* Dlln b'r ne,,adıye altını 2:ı lira

dan muamele görhıüştür. 

J\nad da vuıre lan Fiat MU: 
rak:ıhe Kl·ıT.t me...ıun·· n ı1 dordilne 
J~~n el çcktlrilnJ ur. Bun.l rd&n b!ri 
.Kııyscı ide 4 y1l tıapu: mahküm ol•n
muı:tlur. 

MIJTEFERRlk. 

+ :Hukuk İlmini Yayma Kurumu 
1500 ahi!elik büyült. bh- 4.Hukuk Lü. 
gatı» ha:tırlamaktad1r. 

-+ Gumrilk ve inhlsarlat :Vekill I B. 
Raü Karaden d' Guırauk Muhıtra

-.Mildür\itğ~Hde etkilderde bulun
pluştur. 

+ tl'Sküdar~ Stilim.sızda oturan 
Ut.il 1smtncle bl~ Şlrk~ti .Jiayrlyeııin. 
60 numaralı. vapuııundan denize d~• 
m~, )tı.trı.nrı.lmlş~. 

+ :Yu:nımistana 50 lıJrr ıı.Q.a gotüre. 
cek olruk KurtulUi \'apum bu halta.U 
içinde hareket edccck:U. .. 

Yuan: CA.HtT•t:Ç\,JK 

b'ze lliz.ım olacak her şey .ıtı~l cut. Da- • 
~ ı-n gôınüllı, dolaplarda.n,..bu-.nin ka-1 
p15ın1 açınca. bunun kuçük.bır lıanıaıtt 
olduğunu sevinçle go.rdüm. Kış için. 
İyi. Yazın )'~k»nın3k kolay_, ıpt, b • 
iı bcıvuw en guzeı. banyo •• 

Dolaplatdan b •erinl.ıı knpısmı 
açtım Odun, hem tuh.at dcği,I. ml, me
şe. kütükleri it. dolu Çam onnam 
1çınde me., .kutulderi ne anı.yor? 

Odunların k rşı.: ında b!r yıı,'ln me· 
e· yaprn •ı var. Onlara gulünwiyerek 
b'nktytınım,. Kışın. bizi 1sıt.rtcaklar. ~ 
zamanlar, betk. de kıra bir zaman e...-· 
\ e', .n d IU\n tuıttlnde; rüz~arla ttt
reş yuı:l Pd . GBLlet'lmhı önüne, dııı- • 
la-rındll kliş ıru clerj cıvıU!ıyan, sık' 
bır mc ormanı gcıldl Ytıprakl&.ı. ın fü
şırtı nı du~'tll' cıbl oldtım. 

FAk itil df omıandan sokulmil,.
ler, d larıtıdıın kopnı~l!n~ ı-e O<hın 
dolabntn tr it ıod att?s t'.lluştur

mn..fc fçln, kum bU' yıgın b lınde, kı
PL"«İ.l~ "1r.k ·t, ve olu d ruyor 
Oct.wın k:ı.qı d11v:ı.vında uzun zam n
d<.clJeri yaıuruıd , slerlnın b~yaz 

toz tabnkarlle ortnlnı.e'"..inden ve öriim.." 
ceklerın ufacık g 7Jf ıığl:ır kurmnsın
darr beU! olan gilzel bir ocak \·ar. B • 
yllaroanberi, ateş hasretile yüreği :ra
nan ocak, me,elere -tuhaf tuhaf bakı
yor g ·• 

Ho.yalim, bana garip blr oyun oyna
dı. Kı.in.r meşe yapnıldnrıru ocıığın 

içine ycrieştlrenık> tutuştUrdum. 
Bir çıtırd~ oldd, Sdnnı yapraklar, 

kım.d mo.rla1Pının ucund:ı, &effaf, kızıl 
birer yurek cıbi atcşlendilar. Ocnğın 
dnııall"llŞ gog ünde ceniş sollll•'aı· b81-
lad1'. Bfı soluklar ince krvıleımiarı, 
iğneye benziyen mercan ı;ubuklannı 
yuknn do r11 çl'k'yorou. Alevler yillt• 
sıillyor, ateş yUtekfer yandıktan sonra, 
artıJC hayatla bnğları opnıuş birer ıs;, 
ıu kcl~ook gfüi kül vDcutlarlle, hare
ket_ ıcak.ltkUı dL>lu ocagın kenarına, 
kıpırdlsız.. dJişüyorlar. 

YUziimde ttlc\ !erin ateş. kızıllığını 

duyı,17orum. Burnuma tatlı bir me~ 
kokusu doluyor. ıı15. yumuş~ bir his 
ben • fllklertnte kadar s:ırıyord ı 

Bu ~)'81 07unu, onu !tovalıyan bir 

Bu derecesi llii.unn dZ!h fo~l:ı geniş-
• ıığe, vm<hım duymaz a, ğa. :nzllğa 
del~lotı ed r. 

F al t. • boylcılerln n ~mrn ızun o~ 

lur, onların acına cubu1t ak ıH~~. 
R. SABiT, 

Bi z et tevkif 
edi .. 

Büyi.ıkderede eczacılık yapan 
Alfons p~hah isp1rto sattığınd~n 
Asliyi! 2 ~nci Ceza Mahke..mesi1<e 
veF~i.ş ve "•-evkif olunmuştur. 

-----o----

F.a a a yangın"' 
Ta'rakcılnrfüı. Behlüle ait sabun 

fabrBrns1uôan dün b!l- yangın. 

çıkmıştır. İkinci kat tavan ve dö

şemesi yandıktan sonra söndü • 
rülmiiştür. 

lzmir Sıhlıat Müdürü 
•ehr.imi~c 

İzmir SıhhnLM.iidürü B. C~vde,L 
ısaraoo" u 20 gün mm.ıumi')·etle 
1 o 
dün şehrim~c gelmiştir. 

kaQ f.iMir,lkıs:ıCllllb'tr ıaııın içine ıııktşa
ndc, beni oyaladılar. :Meşler yine ·Ölii 
yüilerHe, 11ert, haııhı biı:.7ığ111 halinde
ler. A"ık ıık:apıdau giren rüzgilr, ocak
taki• örüın~eflı~ğkırmın be1ıız tüllerile 
()YJ!llyıH'. 

Attık yanmış me,se.).crin. değU, ke
silm..ş ya, odun kokusu duyuyoruın. 

Orodan '8ynlarnlc, öli!ir odaya d1in
dUm. Oca ın ornnındJlitimh1dere-ş1rtus
tü ..tızıındun .. 

* Başımın Sçlne bir saD!l fikir yapıe-
nış, orayı yakıyordu. P~ ncrerle-
knldı? Rüzgar oWp uçac:ıktıt. Hal
buki, gGn.eş göğUn tam vı-::w"lda. Va
kit öğle oldu. Rcceb.n <'<lk!an dönmesi 
1 .. zım • Niçin bu l:ilrl3.t ga,: k::ıldı'! .• 
o.Jt..:'\ırb neden '\llumtt t.J? 
Uzak.hırdan bir ııra:C Si' h duyııyer 

FiW.Vim. İçlm, .:r.ı:ılnızıırıııı :-J..J.lıına o 
kadar gımıulınii~tü ki, l>u a.yaıt sesle-.. 
rioın, Hc .. ebc ait ol ıbıle '<'r;n. ununu
yoı·dum. 

Fak.at sesler yak.nlnş1 1. Karını.,_ e
şiğinde Recebin iri vücudu töı iınerek, 
heykel gibi dwdu. 

Bir müddet sıçrıyarak on:1. koştum. 
Yüzü sD.g arı. bu 6"1ı;t y· ızde, iri yeşil 
gözleri solmuş gbl, billUn p ... rlatlık
larını, ncş'clcrini kayb dcrek do ıık
laşmı lnr. 

Onu omuzlarınd, n sar.-ıır•k: 
- Ne .. ar Recep-: 

Tahkikata el koyan Müddeiu -
mumi muavinlerinden Kemal dün 
yanıntla Janet de olduğu halde 
hadise mahalline giderek teb. • 
vüzün yapıldığı iddia olunan yer. 
de bir keşif yapmışt~r. 

Topraklarda ve çimenler üze
rinde mücadel~ izleri görülmüş. 
tür. Birkaç kfşi kadma gösteril. 
mişse de tanımamıştır. Tekmil şo.. 
förlerin resimleri de gös'.c.rilmiş--

eden ac ba? 

o -

Fuara müdür ve fel alrnacaA 
İzmir Belediyesine merbut o • 

lan Kültürpnrk, İzm1r Beyne! • 
milel Fuan ve Turizm İdaresi 
Müdürlüğü için 300 lira aylık üc
retle yüksek tahsil mezunu b;r 
iat ve 170 lira aylık ücretle Lıse 
mezunlanndan bir yazı ~leri ~fi 
ve mütercim imtihanla alına. • 
caktır. İzmir Beeldiyesine mür.a •• 
caat müddeti ayın 20 inci pazar. 
tesi günü akşamına kadardır. 

---u--

. Cibali tütün iıçilerine de 
para•ız •ıcak yemek veriliyo~ 
İnhisarlar İdaresinin Cibali tü

tün deposunda çalışan amele ve
'işçilere önümüzdeki haftadan iti.: 
baren-h~ gün öğle \'akrtlari mec
canen sıcak yemek verilecektir. 

'sinin karar tırdm sı üzocrfoe• 

hayt"s.n barsaSt "'PSY""Inıah3llinde 
<iün,,.fazfü kasaplık.. hayvan arze. 
dilmi~ ~·e binnet!cc 2-000 baJ ,hay. 
van ka5ilmi.ştir. Bunlar Flat. 'Mü
rakabe mcmuıilar.ının llezar.etı al
tında kasaplara tcYzi edilfuşitıh 

Tahran Büyük Elçimiz. 

Suad Daıvaz'ın 
Cenaze 

T:ıhran!da veftı t; ('den Tahtım BiiJ'ült 
Elçlmtz. Suat Da"·az.'ıru:cnazesl bu ak"' 
şıım Ttıros Eltsµreslyle -şclırimlz.c mu .. ı 

vasalat edecektHı Merhumun ""CCna.ze,,i. 
yannki P:ızar günü. S i!.ikeci nhUmına 
nakledilerek bu~n sabah.saat.ıı de. 
rner.'.lSınJe kaldınlacnk, Beyazıt Cami-

inde namnz.ı kılındıktan sonr.a Edirna• 
Kapı Şehltlığtndek1 nile kabrine def
nedgt>eektır. 

• cenupta Budi.yeni o!d~~·~,U ~ 
şt girişilen taarruule'UÇ "'' 

' hası başlıyor. Btı ccnu~ V-' 
Almanlara en çok toP 
d&ran. iımle olmu tUJ!: 
Şimdi A'lmun taaırııı.lll ... ~ 

ko .rordularına karşı yııP1;ıısı11• 
görilnü. or. Bu tanr.rıııd ~ ~ 
veren Bay Hltlel': obnd fl#P 
Cunıa günü sö)lcdi§l .. c• r1 

harekatın 48 snnt un • ı1' 
· blldirikliğıine-görc, )\~~~ oil 1'';.1 

zu ev\'elki çarşaınba ı" tJiflt 
· d' 691 ı·~• mış olacaktır. lm ı btr .,ı · 

bu tanrru7dan böyle de" ,ııı.,, 
. . . 'ki se) (111 

ltahsetmesı. ıçın ı . 5 tıı.ı ııl' 
olmosı gerektir: ön.~c uJıtl 0 ~ı' 

. k sı.tJıl ·etr çok gcnış ~·e ço 5 _tı 
· · de ..... : . .ıii 

mmdan, \'C ikiucJ:!ll şi'll 1i1r~'1 
elde edileceğinden. sa dıl' ' ~ 

· 1 btlO ::ı~ saydı. Ba~· Hıt c_r olJ".lf, 
nzza.m btr har.ckci» . , I 
setdıez \'e ıbtt hnrcltc.t~ıı ~ı' ıt' 

1 t-- ... -'• 1 lr ==========================J "bt bit ~ .l'vUıh.t!ü gaze~e .... ...- ...... aç (1(\ a ~a- -- doğuda ezınek• gt . orı~r~ ,, 
-t ett•ler·. Ihtik.Eır su,.undnn ınnhküm. ,ı d 
~bın.ıunn listesi, he; haft.abaşı ne- EDE B_'.l Jt OM A N : 13 ı reııeğini .sö.yleıncz '· ~ ~' 
dwı il.'ın ve te hir ııdilntiym-?. ~u a- gı-t:k IA>ntrn ve g~r .,~ 
d.ımlann lzzetiııef :Mrlni mi dliŞu- B • c e i D taarruzun şümiilünÜ 

1 

~ ~t 
uuyor.ıı.". Fakat, onıar bizim kese- l ~ l Mtaye a vas ~ tedirler: Anıerika.n ,61' t~~ 
mizi dü,<Unmüyorları # ."", # tSIJ &. L- -•ı 1' _,,,. 

göre R.Us .bilkutnP ' .... ,,.. 
Gazetelerde yalııız. 11u kad~,. kim· ' 1 nı '"'il' .mı 

• lie ln adlN.eyc \e:-ıJdığlnl okuyoruz; 1 1 Sovyet vatandaş 111~ . f JT 
S6nr ne oldu, bunlar kimler, ne ce- yaza A : ET EM zz ET BEN c E tin müdafııa na ça ı,.trili'~-ıı' 
Ul' aldıltın İhUknrm mnht)'ctı~ne idi? ar.ruzun he4efi ne -~fil.,- 1~ıl' 

'l'~-ilhir ctuHı~ uıuhJ:Lklrnk kL..nıile3- ~ ..ı- d 'f~ ~ ı' 
s.lr ~e müeyyide ıtlacnktu:. Ma!nzanın - Kendi.sine \•e... Blln-a k~ı g· u.ar ona da ibah miydi? suale Lon ra ve bitf~~ 
adı sanıyla·muhtekir diye teShir edı... dürüst olduğtına ıitlmadım,; vaıı - Vedadın tehdit rinden de ce\ .. plu vor· or. ,.c Ziil• 
leceğlni •b len bic tiroret •ııclırmı. her• Bütün bU> kar§ılıklı-soru ve ce. s~ a sında b ttn · tpn. malle.r ileri sütii .:r· tJ :,,ıı~ 
halde: b "ru ddhıi :.n u olımlJ'ı dü.. vaplar siiTerJton diııfoyicilet • ara. - Cevat., Ferdi ile tanışıror doğra ceçap Bcrli ıııl 1'~ ~ r 
ı;iiJıiL.-.. smdak.i e trres'ı fa1 .. rili, giıool yüz- mu?~ vuilmişlir. Yarı r~ ıı•'- c4' 

BURHAN CEVAT lü, şık gi)inm~ delikanhhın e 1 - Tam~ı~ de--harelietin hedof~i~ ,.Jc;rt~ 
sinden 'tlah3 çok biF alitka duya. - Nctcden tanış;şor? ..özler söylenmekte ıldl'.~ 

D~· ba:ykınnaktan kendimi alaeıa
d:m. On)uzundaki eUı:ııı tultU'ıık okşa. 
dı. Omuzlan çökmU'a gibi, kolları Jla
rekcts:.Z, 1ki yanın. s:ırk:ınılt', içeri 
g!röi. Bir;ız C\ \el :f<ıt't.ı:ım ııı ·ncıere, 
çöker gibi uluı:du. 

K~lbim- deli gllı, gl.ig l.11ıdeı ç~rpmı

yordu: 
- S:)&'I RCCep,ne ~·r.r" 
Diye tekrarladım. \'füo:üne- dt·rln, ü

mitsiz bfr k(!der lfddes' çjkmüştli: 
- Ne7.ilt! 
.DCd Xezik ne. olıru~tu? 1~;.mc tnt.

Sl7. h1 ler yeniden drldu: 
- Soyle Hece!*- Anlat. • Nezik ne 

olmuş-:> •. 
s~ kiSı.lmtş giplJcil'. o :-amana ka

dar dr.yır.ndıgım b.ı: tonw. k!r~ dö
kük kelill'elerlc kon ştu: 

- Nczik b."i!ndinl ··çıığııag .. ,dırn at
nı~. 

Ra1111na ııu..vnıc bir demır lrım~ gi
bi, b(~tuıı düşiince merkezim dvndu. 
Gözlerim nçılmıştı. Yüznmdor. kanı

mın çekildit!lnt hi sediycmım. Boga
z.ım, genzim yanıyot". Tımal:larıın ya
ıınklarımo gömiılcrcıt, e.ll ı:ıiınle yü
ztlınü- a 'tıçlamıştım. 

Her y benden. uznklııŞJyor, lı'r b - ' 
h:ğun ıçlno y.uv.nr üJYOr gibıy,dlın. 
Kontı mak i tecFm. Sesim, oogaııma 
tıkandı. '\i'alntt boüulur gfb : 

- Recep! 
{Devam1 Var\ 

ra~ hatta hazan en~cl' muha. - Eskiden tauışışorlarmış g~ heı.inde yapılınakt•i0ıtf1"':_,''~ 
keme- saf.a.haLı.m ta.l<ip ettiği gpu lıb.a ailece. terin ba§hta h~def ;,P" f' 
den kaçı:ruyorou. - Ferdi ile kona.\tıı göriişüyıor. duğuna dair bazı >'• _,.;ıeri' ~~I 

• k" l · rı.. 1 d 9 aıctP, ' fi Ha ·ım .soru a.t;mı yenı Sfb_.taya ar mıy ı::. • lealar hakkında g 6Crıııt ,eti 
.i.ntik.aı ettirdi; - Ah bap4kltırl ve ~ temas.. duklan suıılltf" ,e•/"~;i· ~ 

4
, 

- Cevat ile ottlunduğu.nuz ge.. lan .yvktU; kal:paklarındun §~ rııt•" ,.1-ıı, 
celer evdeki vaziyetleri de görü.. - O halde.? miştir. Alman ordu ı.ı 1 ,,,r> ~ 

• • ? '[;' d .. .. - o J{ıt.l jl ,11 

şür miy.dm1z. - ~ ·erdiyi çay a gorırnuştuı kovaya giderek dıı ıe\etl' 
1 

- Ne gibi?. zaman seliı.mlllŞl'Jlış ve kQnuşmuş- ~ıtınalı haçla~. ul~P :ııa~ııi• ~';: 
- Mesel5. Şükriye . Vedat - Gü. lar:dı. O vakit aliı.katJar olmuş ve vanmak dcgıtdır. tıc1 b'•t" 

d k..: .ı • ~~ k \ '\'C "" zi.n meselelerıni?. sotm.u§hırn a, es ~u.ıen tanışım.. hedefi g0 ,·yet · ıı ce•· 11c • 
d...O, d k dö .. k b 1- +. An b ta ) ' tiudC, J.tf '" n;y şe. ur.ara ve- :ı;Ull 'e tCe.. ccva 11)1 aµulŞ"lOl. 1tn21, 1l • ko\•aJ:UD şıma dil ı• 1' I" 

vaplarını veri~·or®: m,..tna .arzettiğkm ,gibi sıkı sıkıt bir d9ğv~und.a, batı~:..111;~ ar' ,r 
- Arada s ada konu.:ıtuğumuz . , W>sıluğur gelip gitıoıcyi icap ettt- olursa ol.:.un, ~ li" ~ . 

oluyordJJ. ren ta.nı~rruı şekillerinden. d~il- ejm~tir... ·ıter dt ~ ,11 

- Ne diyordu Cc,·at bu i,)cre?. . dt,. : Esasen DaY I~ ~-ııd• cı1',aı ~ 
- Vedadın hareketlerini tak. - Ce,·at, Ne.rdidCl!l sona. ~sıl ketig adüşınanı t1 siiY'ıe r.~ı 

bi:h ~lyordu, bahsetti? bildirirk:_en, bt1°11 
111 f,~~·t,''ı 

- Meselenin bütun tcf~.rrüatı - Bir iki def lfıkırdm oldu, miştir. Uu -~u~~~t••"'r:. '',• 
iile meşgul oluyvr muydu~. Ferdinin bahtını kı.skaoıyonun.. çar~ıtmhıı guıt bıı'ô111P'1 lf'' ~ 

- Ben anlatırdım, o da, d inler- diyordu. en bü~ l sın·:ış• )(tir· lJ~-~;., r 
dl. - Niçin böyJ..e söylüyordu? \aın ediyor dc~~111dıı 1

.,,. 'r 
- V.ed-adı tanıyor muydu?. - Belki. Şükriycnin zengin 1. tın ueticcsi haf tcılı1' ~ b'r~ 
- Zannetmiyordum. ' masını kastedw-0rdiı. ~iiz söylcrııck 11 (irıC1' ~',~ 
- Hiç görüşmedi: mi~. - Halbuki. Güzini almaması Bar llitlcr ~u oc f "'' i;'t 1' ı 
- Herhalde görüqmedi. Konak. için.sebPQsayarkf!~ Cevadm zen. lıab~r vernu~tirf. rıJi"' ,,'i-

ta g-Orüşmediğine gön• sokakta gin~o ,e zengi kadınla teması netice tahakk0 
•• zıcr.i 11~. 

da görü9mesi ihilinali yoktur. '.>lrnadığını söylemi,,~ Bav H.itJcıı'iJı !f() ııııa" 
- Vedadtn Şükrıycyi öldürece. \ (Devamı Var). ıue.wıi manasıua ıı 



,. 3-:-S& T ! L c • A ". - 1 1 ı i•i TııışalN iNi -
=~=:?=i==::r=,e=~.=.nfn=i:=Ya=~=~=r~=.j=4 "Ml'llrııAıll--"'"1_,..,__.,_,.""'__...._..,__.~~,~~~ıi':· H ~ m~ ~'~'~ i ~~ ~,~,!.~. A ,~a-
hükumetinin vaziyetini • bu yüzden halkın beher limon saadc '-;ted Icr n bl. f' f 1 iet.-
saratıiı bildiriliyor - (Ba$m.Qkaleden I>evaml b.".Sına ' • 5 kuruş fazla \'Crdiğ ni le rcddctt Eır. r r 'e l r.c e-

b fi k k B l ft.I.• 'T' h gir4ı·gı·· •akdirdc a·zami kı•. ilkba. b'l~' . H 0 ! tl d le Hıı.e ""kı.:lrr ıyaı .. k ha .n 1 
Ruzvelt itara ı a . U gar JVJ lT ga .L aganrog şe • u • -s ı wrmış .. ,.e a e pa ayı<'ı m:ı - t d ·'d 2 ~ n 
nununun tamamç_n de • • har mesafesi içinde Alman ordu. d-e sokulması ~ asa;c lduğu ha ide · 

iiştirilme•İni istiyor. zetesı·nı·n do s- r ,· A iman la r ı SJl ımthı ku\\'clkri ue ınsiltere yin{) karpit .&okuJ .. rak geçen gun.. • 

manda kaool edilmiştir. 
O zamandan6eri son iki kor

kunç yıl içinde harp kıt'adan kıt. 
aya yayıfıruştır. Arfak mafı1m ha.. 
diceler karşwnda bitaraflık ka. 
nununun tamami1e d~~urifmesi 
ıazım gcldieiııi miidn'i bul:\uıma
fıyız. O'dünç verme ve ifrafama 
kanunu. nasıl harp iliruru icap et:.. 
memı.e, teİtliıf eftttim tadlll'er de 
harlnn illnını icap etl'ltm~ 
nr .• 

J'APON?;A!t rtıt9AT 
ltOILt.rmft' 

.lnmrikadaR; •len haber~ gö. 
re, Jlusyadolki uied vwyet k.ac
iJSlnda. Jagony.anım hattı · hareke. 
tine bütün mahfiller Lü.yük bir e. 
hcmmiyet atlelmektooiı;. Bu A. 
merikan mahfillerindeki. K.anaate 
göre, Moskova muharebesinfü ~ 
ticesi Ka.t'i olarak anfaşılmadıfı 
ve Sevyet mukavemeti devam.ey. 
!ediği müddetç~· hi9'Jir hareleett.e 
bulunmıyacaklardir. ~,le anlaşı. 
Iıy-0r. ki, Japony.a halen Çinde 
meşgulCiiir \'le Rtıs dt'amı so"n.a er
meden yeni für serg\lzeşte atl.L 
mryacalttil'. 

BULGllRİSTAND.A EKMEK. 
~lKA YA> TARt 

Dinden itJbaren biitünı Su~ 
risWuia-ekmek veslkaya·talSl t'Ut 
tulmuıtur. Yedi YBfJndaıt küçük 
çoouklin· giinde 209 gram, )!edi 
ya~ yukan çocukllrda büt.üt 
liwe 400'1 gram; işçilere 6001 ağır 
ıŞlerde çalışaal•a 800 gram ekı.
~1' \~i}tneldlıt.d1r ~ 

a.iarş1Jaşnuya hazır Jule gelmiş kü i11fılakın olduğunu soylem•şt·r. 

l d •• •• atircaktır. İngiltere ile kHşılaş- Bu iddia hııkkuıda bu sabah Sebıa tane bir yazısı e ine U-fiı:f U ' atanın ve karalarda ba~baş kal. ve Meyva Hali Mtidilrı.ı B . .fsm.ı 1 De 
y lilanın en tabii yolu \'e Jaeıdefi bu gbraştilk. B. İsmail bize •• .zııaaw 

So~•. ıı (A.A.J - D. N. B. ~ Vilİ, 11 (A.A.) - Ofldea: Sov.. •azi)'dtte bir yandllııt Ri ... istan, verdi: 
garistan Krahmn tahta cülllsunun yr!- yet merkez ceplicsinlle, 1\fosieva. •ir vaa:dan da Çörrtf'in İ<taret et. - cF1Inakıka evvelce IMr kaburnal 
dönümü ,cii:nWıde Türkiye Ofwlet Re- IUA 100 .kffometre gp!',bi'Rde mu. .,. :s r- bi!ıe de nninrc98C edeftk lliMıAlarııı 
isiyl~ ._._.Drt.ıın llftllı .,uuıd& '9ati af C ft buııhn unıa ••n ... htelif bnt kakımaile tarafındın. ~t-

.OU'6'" hare&e hami şiclde<le i11kiş: efr d • b t v 

edilen telgrafla. haiebble Türk - ifsıbtrımız a ıza IOl yap ıgımız ctrtun sö,.ıetrr'~. Fak3 t ~ ı.ıç 
Bulgar mOoasehUb• alt ıntt1afea tef'- di1orr Alııaaa ıa.wetlıerl. .._ cqı.. .a..ı -..zet' ~-ıfanndan baclıyan ~- cı;.;.._e.vl tik med* Ue 
dedeıl clıtir> ............ ~ ,.... .._ p+Wi+'lri ... ~ ;.:; • y;b. Şark ..ela~ ifa- ~·>' ;;Jı,a, litt ciMI ._ 
yazıyor: hidra el!llt,w devam Mliıw!u. •• e4en höl&elerdir. Ancak, AL lnr •i>'a~sabhat mütli.~ ~ 
<~ t.illtriıl taatisi .-ın zaman- ~ubi Ulln7JU1da Almaa ka\tl ~ .. • ...u-.&..Uk dar ettitfndett ONelt' tffıWbt• ~-

dana.rl ilci meml*et•numclr lltft9ı• .....-.. yw.ai ılllnlildlH t.,.ıMt' ... Devlet 'ıiJl"'•-ıa •- em- miftt; lilu ~ blZi aıMlıt4at' eden ıraıe ı--------------
olup Mil a,-Jarda dWaillia tetaMlr e- • S kf, ıl9ıl bir lıkra h ,..;yeti karpit 30kulmıHt meı..I~idir. Sn de-
den !~ nrünaııebetlerln delllidlr.t dliş~""' Aftk Maızi •llilNdeı .mlbna ederken diibü celbet- en b;&qdt! 8lbl: bir: iııfitlk: madde ini A.maiJıa Aledui 1'Z mily<ırı 

Me.ikiu· ıı~te. bu i71 mfina~ ' Tacanrog liınanmı i§C•I etmişler- •cHedir. Bitler emrinde «Siz u. setiıe ve meJl:'.'Ildan.C8'J'.l'L hıç bir raad- Wul eUi 
lerin 1'8banrtlar tarafmdan t;o&u1inaa tlir. Maıe •illa da memlekete p. cle7l H:aJe lmt!!inltn Jltiumı.11orum. 
ve karıştınlınası teşebbu.lertnln TOr· dl B O l AL H4ııthe:rtım. ! - 3 cUu. e\~ bir 
ltfye hWdlmeti tarafından sureti ltat<- ki tz JE'UDİZ.• yor. u c m e gWa. BeJediııe İktisat. .!'düdilrliğiirıde 
iyede reddedilnıil olduiu h~ Sofyada iki em ... Devlet Şefinin son nutkun- HaJıır att muaaıelıttıa mr~ul. lkl!tl te-

Vaılngton. 11 (A.A:.) - !'. C .• 
Amerika Mm•usan Mecli'~i l"' uül.. 
Jar, lr13 mifyon dolmı~ li7iha')ı 

dikkatt çekmektedir. k ildi 6l ilıgilrereye taallük eden Wr ıaıon ett11tt. Jıt ~ u: nwnaralı >W'Zl-
cMir» gazetesi, men,el ne oluna ol- &r&rt Ver tlllllf~yi de pyriihtiy.arl hatıra haneleTi tutan B. Latif ve Rii:st.em i?' r.e)te karşı 320 r~· ile kabul et.. 

sun, hiç bir desi.enin 1kt. memleket Sofya, 11 (A.A.) - IUlf.B: Cuo. etftiyor. Bitler, Rusyada zaferin liar4i!ş{erlı:ı.. bic ~ fçia ~uhme!e- llliştir. 
arasındaki iyi milhaııebetleri bozamı- ma güllü Varna'da Sevydler Bir- ~lsalini müteakip h,tgilizterin 
7&cağmı Wıve ve izah edl,yor. dak bk ..,. 

__ liii hesabına kan ~ı ·~ ca.. , -itti bapa türlü c'.üşüaeeekle.. hjf İ:llukatl· ~tttı·L 
& •k h b • ge sualok J'&pan Antou Prudkin ve: f lllıiıine bidi&elm başka türlü m11- l ~H ,\l:f '1 '1 
Amefl a ar e gırer fM'iklerinin muhakemeleri ne;._ ı f 'uma etmiye koyulacaklanm> Kemal Öner ıle Hac<:r Onenn Ş•fL 

SULTANAJTI\IET t!Ç(':scC SULll 
llUKl' K MAHKEMESİNDE : 

Tokyo, 11 (A.A.) - Cenubi A'- ticesiadeki karar bildirilmiştir ... ' ._eden bir işarette bulunuycw. Beyoğl.r 4 üncü Sufh • vetm\ioWreken mut:?S.:rrır okl-klıı-
merikada yaptığı ilç aylık birse. Anton Phıd.ldn ile dlier bir maz- &. Jtütüa bunlara baktiırsa Al- Htıt(tJk Hakimligv inden: n istmıbul Kumkapı cıva.ı.ııd:ı Şnh-
yahattea sonra nım:ı günü Yoku. nun ölti.m cezasına mahk6m ecllL ._Devlet Şefinin :aus)'.ada •· a.n:ac mahal!esl•de vl'ı Şebi\ cır soka. 
hama'ya dönen J'apoa ma'ula. -:-1'.....ııir. Prudkin'lıt ~cesi m~ ~müteakip trailislenlen iir Terekesıne m:ıhlaımeceı elkonulup gır.da e!Jti (2) mükel'N'.r ve yem (28) 

~ ~··-•- -:.ı ~- •-·- __.,. ·-.· tasfiyesine k.nrar verıl"n öhl Luı.c.i A- kapı ve (-43;) kQtilk \öl' ı ı4). pa{U \e 
nnden M. Sobmuara rus-.s -Y· eltbe4 hapis cezasına çarpttnu•ııar mDt ümidi geleeeğini umdullllm &ena Pülis uhdeslhöe bul\.ınan ne- {.l.5ö,) ada veo (4Ş} ı.ıoı l nu ::a&'alı 
lemişdr: tır. Diier iiç maznun aırasila 01l .-., getirmemek mümkün alnlL ~Fundtı Kitip· MusWa Çelebi ~ baıhç.cili bır bılp l:auJCıı ıı ;,zal•i ljj.&yuu 

cllirlelJk Amerika b.arh. ıJre. beş ve on sne haps~ malık1Ula e& ..... Belki 0 , AbnanY,anın ..._ J&llaN.in BaıU.acı. Cllı:m:m sollıriUıca zmmı.oda. furubt11 telumrur cdel'etc 
eelt oluna lleded ve Cenubi A. muşltmlar. İki maanua Mraet eti-- ... yenip tam.amil~ Avrupa.ta ftki a 1'!'f?İ! z sar.ııı ~apı <!'t açık uu.ızııyedeye vamlwuı u.ıııor, He,x'eti 

--"-- De ~ı.......J. ..1..... muh~~e( __ __.ıtrma ~~ .. le 0 /"1/g411 ~ umwuiyesiu.n kıyn.et n • .ıhıımmm.eıd mll'Jlt-. V•- lıZ"I ..., - ' ıniştlr. ...sis- •• laikim k•lmas- .. • • ., ..... 
oa.nlıt .&menü ile birlikte mu. liWlamnntMle maa.alana a.& • _ +:......1n---1 JllÜ5'\İt hir aftl-- mösad1f Cumactesl ıüau ,saat ıo daa (850) sekiz yuz eHi liradır. Bh uol ... 

t -•L• .ı.ngnız~ -:s- ır~ kadlı.r sat:ıliı<:akClr. g& antımnası (4/111 9411) t.&r l ıno nıüs& 
hareieye ıireceJilerdir.• mııristam vaJ.aııcı bir devletle mu. i -~ ---~i· y.nluada.. kana- . dJ.f Sal• ~ı•~r. saat ondan an ,•·<ve ka .. 

•- 1.. ı - _ .. _ -a Ilial" btdell 7üzde 7et:miş beşi bul- 4 guuu ...,...,. 

bare6eye sokmıya çatifta'-hlrnna · aw.ı 'IM'dır. J\.mıua. bcı kamat ta. nıad\ğı tttttride ikinci art\lrnta lfJ/ ctıuı lera okmacaktıl'. KQrıı eti mulıa~ ........ 11r.11·•·· _.u.,., ..... , • ve bu m:abada bnftlçtlıli K..,._ ..... ır, tMlee· mi, ~&. •i• y,okla 11/.941 ~dhfne raiadıf s.u tffilrii °*'1~inıin 7&de ~il tDeşlni buldu~ 
lietleft·..,. aaikat- tdlfllUltıı Y.11111 ~ .... Susyaaıa· inhİÔlnL taktii. aaat 10 dıan 12 JtO ltldbr Aıtdaea&~ ğu takdirde o elin iKifi k11t'~ı ;p .. 
taklit•nnn Mallkuk etdi* liildirh ............ L:'-biü' .&.ı- diinata- •.avı&la tır. pılacaktır. Bulmadııı; takdirde eıı son 

-- uua - -"V ,,_ ,. " aırttı.ı:anı.".l taahbudu Dlıki kalm. lô u-
Londra. 11 (!Ut.) -Y\lrr.an Sttltt, lf).ıerdiı.. l'it. cihan. nuıhaFebe!tl pliDi mi Tamanunuı. k:nneU (2.80().)I iki bın zere on gün müddetle vmdıt cd ı rek 

Girittelrl A'linatl" mezaltirt!Med• blllf. ~ llunu. ht'i),e.tle tayin etmir Mkiz yjı.> llcaciı.r. DeUaliy;e resn•~ ik:nc: açık arttınnası (14 11 941 t.:ı-
.ecten. Y.tı.n&'R Baııl>~ Nazınam .. ,.... Al--- 58.,,.-& ~- sönnit'.e dalu vektc urclır. ihale ~.~~~vız_ ~erı. kadastro rilı rıe ı:ntısndif Cturın pm .,,.. ,t oudan 
ronu Ç.öı'ÇiJe vt'm;lStil'. ..,.,.... ,.~ _, I B bal'CI ... ...,~ ......... aıt · on ıkiye kadar kra lahn~K ve o sun 

Loadrava nme. -- Harbine Bir Bek~ EI•M iZZET B~N c &-ttnnıayıı girebılm~ içın yuzde en çok arttır.ına ihale cd1Icc kUr. 
r. ....-... ._.. Mf dl •T. yed( buçuk ~nde J#r attceaz:r» İpoMt sah b aıBcaklarla d er aı:ııt:ı-

cı· iııcl SalıitedıımtDeYam} Doa.or R o .. ve Alııwı ka.Jll&kl&ı'I; Bd•nslf msııe- ~ l tu'mak. ~ ~ 'l:atMi- lul"dl darlarm iş bu gayri· mtt.ir. l t!z.,r nde-
'bat tff~ •.....u.ıerdh. B E R L .. N sinde cere1an ~ iiddetu mubar~ • fi) r e , p e ınucwırıce ~·lı.ıeakw. tı hakıartnı hu usı:.rıc ratz v~ mıı r. ca 

Bunuııla beraber Kalinin ve I b• hakl~ında fijl tablllılı vedyor. Bw- ?ıled.ilt' ıP~i menkul, Bal'taıeı ~ı.k,. dair olan idcUalamu e\-raltı mtiml-
Rhzev'e Almanlar, taııklaruı hi. B ü ·v::. Ü.ti El~ l ID.İ.Z rana, ~~ ..Ceıierlırih çt)l(ı l çeıw. t.. .._J~ 1nazı ldcağında k~basJnda buluna te!eriyle on beş ,Un içinae lfüdınnc-

.. 'T b«i yarmak istemi~lerse de, atir u.- lllO orc u f:i. I . !J. er arsasının lrey'etı umumiyest " met• l•ri lil:imdır. Aksi ha.tefi.> aktarı Tapu 
... Y"ia• SOR dettec şiddetli bil- cı inci Sahifeden Devam) y .aUa püsk1ltttllinftlleTdtr. ltlmaa: -. murmüaı. olup bwlun 20 mette sicilliMiyle sablt olmadıkça satıil be-
cumlarda bulunmaktadırlar. Ce- .... t ·ı <i-'" Be balaryalannın mennllen 'it• tanare- - • tı•:gor I murabbıiılılt kı.<JmL bali;;t ve ınüh delinin paylaşmasından hartç :ıtttta-

1 .. -Dtai·'·- şlm-LIL.. HareL~ .. ta bul.. . tesi gonu ayy:are-ı e vıo;ruca r. dol ..ıbı .......... ~ zam ıs • - ...... -- ~ - lerin bombalan u •• ,. .... ı.-... •aıtisi ar zenılh· Matı iter iatun•• ctitiar&r. MüePral.tim '\"":-giler htsse-line hareket edec~ini .öylıemiş. .... -- "-""'"-nan dü,.man kuvvetlerinin grni~ . AlmUlar. çember ~lat -- __, iki kat bultıll'lm IııAıclUn Mişap 7&• tlkrlara \-& del!JI;,,e \-e. 7,nni seneUJc 
~ bk iaa~ baseketl yapaHldarrmu. ı tlr: J'l9t IU.t"a.l*11iıt oüır'eüt ~ed U. !A;förler Cemiyeti Belıniy~ 9ılmı.a et;. 'şa~l e~ir. e\·kaf taviz bedeli lh:ıle pulu v~ tapu 
Nıklı:aktar. BERLİN Bthc:ttıc: ELÇtMtzlN 1•rmı.ıJlar ve Sovyet kuft"eüeri ar- Jlliiracaat ederek taksi ücretle • E"de ee:n'an 5•oda. ~ir nnstAk, b.r mMl"aflaıtı. m~iye a t1.ıro. Arttırma 

L BEY --l"''"" ' .Jırada• •* Alman. P.!Yıııdai· tasa.-,. -ı ........ ,·amlilR sen mmmm da kafi 1and••· ......... _1 ,.eı 2 hf!HU vardır. o,. prlnamesi i;bll ilin tarlhınden itiba-Sovwct tellliainin Melitopo . n'l,n:ı·ı . ba "t'"-'•t' _.. ... ...._.. ... 
'J ""' ftndam un eG ..... ır. ~\ğ\m bildtrmiş ve yeni~ lapia;natil' kimi~ 1eru :nıınıl1NI 1q ren mRhlteme clh·anAllftCSfn(" tAUlt kı-

den.. bahııetınesi; Ahuanlaıın·daha · · B ı· a·· ..:::.ı.. El Alman. teşekildillcri Aıak. Den!.ı.li ... nl _ __....ta.~ mm..,.., ... Tallp oı.nıarın kıyınetı ır:u-Muharr.inm\Z· er 1.{1 uy-u·A. • r ., ___ le_.. ... ,,.,..,ele• "'"' ....., istl!.ınistir. Keyfi'.'C't tetitık 411ı P,~ıM ve ... va art ~ -v ... r 
tenW el~ _....elliklerini İllMt• . . Ge de ·t .. .. ı boJ,unca, ı..,,. -.en.. ..__ A \4• ""'""" • · dtt'r' hammerıesinin yiızde yedı buçuğu n~ 
eder. Odesa bili dayanmaktadu. çımız Huate'I re 1 e g'mış.- 1 ŞarlQtakL limanW:1 ıiddetıe bo~ Qlımnaktaeiır. FıMCat ltaliul" »hm.o Iiıoii!k salrilii atacatdıtarla ~ b9ttnde ~ aıtçesinı hıinulen o gün 

mü..tiir. Biv.i•ko..E'~; .. <Hmiltir l•~ı..1nnlır: M• .... opol lim~ __ ft .... çok muhu-meld'lr. lacaldılann ••ni menkul iherinde- · --
RUMl!Nt.!:R 

cı inci Sabifederu Devam) 
biri bugün Môskova raciyosıtnda 
ytıpiığt neşr:rat.~ cı;ıpiıedeki va. 
ziyvtin Almaııtar. tarafmdru-ı O • 
relin za2tındanbcrl geçen gün -
lere nazarını şimdl daha iyi gö • 
ründağinü söyle.miftir. O.cıt i'i 
zaptettiktenı 9f>rmı Vju.:ma ve 
Briansk istikamelınde taaı:ruza 

ge~n Almanlar, bu.ı noktalarda 
henüz ilerlen ektMir!er ve Sov -
y-et matbuatı vaziyetin ciddi;"etini 
muhafaza eltiğin1 soylemektc -
dir. Lakin Kmiordu garp h'udu. 
dundaki ilk gediktt!n sonra na51l 
yeni mcvzHer tesi . ettiyse şimdi 
de \•azif ete tekrar hakim olmuş 
görülmc~ediı:-. 

L'ONDRA VAZİYETİ NASIL 
GÖRÜYOR~ 

Londra 11 (A.A.) - Bülün mu· 
haverelıerin • mttnh'ruı>tran yegane 
mevzuunu teşkil -eden Rusya va. 
ziye*i tekmil gazete idarelerin. • 
de. kulüplerde, soıc.klarda. neza
retler ve ... elçilildertie ve her ta • 
rafta btıhran kf>limeei ile ifade 
edi~ktedir. 

Mevzuun fevkalade geniş ol -
ması buhranın net!Ct'Sİ hakkında 
mütalea v.e. tahminler yapµıağ~ 
miisai& olman-.Hila beraber vaz~ 
y~tm vehametine rajrnen ~on .. 
drad:ı henüz fazla bir bed:l>inlik 
görülmeemektedir. 

İptidada birçok kimseler ani bir 
şapJBiığa uğramışlardır. 

Londraın salihiy.cttar bazı 
mehafili'nin Rusyada cereyan e -
den mukabil taarruzların mahi -

yetl•ri hakkında aldanmış olma. 
masına ramnen İngiliz matbuatı. 
mn bir kısmı Timoçenko'nun l'aP.-
tığı son taarruz hareketlerinin 

1 hakika'.-e asla m1.lt~ık <>lmad1ğı 
ıl fiıkrinı izhar eylemişleı'Cilr. 

! Moıko1Ja dütıe bile 
1 Loııdra, H. c A.A.) - .. s.e.c .• 

Stalinle görilştilkteıı sonra, Lon. 
' draya avdet eden İngiliz I.evazım 
Nuıt'ı Lord Biverbı uk RHSYBb'D 
ga~ rimahdut miktHda- harp nual-. 
aeaesi g4i1uierilecejiai, keaıli f~ 
ıine göre, Mos.kova clUşae bile 
lludarıaa ••be devanı ede«.lde. 
~iai SÖ) lewiıtir. 

.ki~ 
:P J.l"" ~·111.'o ..... .....,. -ı, 

1 
.. -·-· Jel haklanru, h\.muaı)'ie- !aiz Vf1 masp Ye saatte !ı>tanbul. Sı.ıfüın.ahırııel\e 

So\'yet~er çek.ilmiye ça ışırken, asıı:er. • :Oığer•taraitan limAmımUlat Mar. m• dıtıt olan i9.lialırı.n.r evrak'l nıliat Tapu· bhıırsmnı aır ıc ttnda dalret 

c- tTr. se-nelilt· devam edm• 
normalden dbetluğn ve gittı.ıc.çe. 
dostlb~ yoluma alillft ı:aten t~ 

rfüen cairr.a dost yaşamış ve asla• 
düsmn olmnnş olan i'ki memleket 
ar;sında bugünkü mes'ut inki-

şafı görmekle Türki~·e devleti -
rrin Bc•rHn mümessili sıf&tile ken
dimi mes'ut ve batrtiyat" addecieı. 
ı:im.• 

Bcrlin seffrimiz de ref!k:ı.lar•l~ 
birlik!e pazartesi günü oiomobil 

ılıe Edirne - Sofya - Bükreş yo. 
We Berline har~ket edecektir, 
5efirimiz, Cumhurlyet Bayramın. 

da Bertin sefaretharremiroe veri.. 
lt'Cek kabnl rr.crasimindc misa -
ficlerini k~bul için hurek'etini ta. 
cil etrn~k't'edir: 

Harp vaziyeti 
( ı inci Sahife~ De\·am) 

UHd~in) iddia edeTıl~t! çoialdı. 
Biııim tiknuıl.ze göre, Ma~ 'l'i

rw>eenk.o ~dıılarını.a ıki ceır.ıband& 
büyük kwpt111alar· henuı \•Ukı.ı bwJ-. 

' maı:nıs, yalnız \1aznut ve Orelde biPel' 
• cep• a~lnuş ve- bu lkt mevkidc-~i R"Js 

kuvvetleri zırhlı ve motörlü birllJder· 

le ihata edilıniltin Viaaıu. ~ Brfaıısk 
takt Altnan Rlıtaları \lıe Rtıs ktı...vet• 
l9rinin mevcudij, hakkınd.•kl zıt ll&· 
berlere !:akınız: 

Alman tebltil - vıazrN'd& bit- kaç 
Rus kolordtwu ı;ıevriLniştlr. 

V~ ve Ra<b°Q Gazet~ - Vlamıa'· 
da 691 - 70 Rus tümenı ihata edil
miştir. 

f Alman: tebllli - Briaııslelta 3 Rus 
1 Ofıhısıı: imha e4Unıck tlU'C"edir. Bun .. 

lar gittf.çke ihauı edil!™'ktcıilr. 
Rus. teblif:i - Şiddetli muharebe· J 

Jttden sonra Orel1i tabi.ye etLik>. 1 
Alımın te\ıliği - Brlansk 1mlıa mu- I 

harebesinin cea~yao ett ğl mıntııkada: 

1 
j Alınan kuHetlerl 8/ 1ıııciteşrln/94l de 

ı 
3, sovyeı rıı<kaı:ın.uı bakıy.e lni inılıa 

1 

etmi;ılerdir. 

Netice - Eğer ~phenin merkez.inde 
500 kilometre geni;i11ğlnde bir yal'!mr 
YOIPllraSi" ve Br.itırnık't<I 60 - 70 Soy... 
)'et tümeni ihata etlilmi~ olsaydı, Al· 
man motöı:hl birllklertnln şimdi Mos
kovn kap.ılarmda olmaııı lüzım gellrdL 
Viazma bölgesi esasen 60 - 70 tümen 
aJma7.: OsWste muhnı p ,Y'.l'ğıl!;a ~ PlO 

almaz. Brl&IJAk'ta çcvrillp imha e.dile.q 
3 R~ ordu -u değiJ, 3 Rus lumcnldir. 
Bunu Alınanlar kendtteri ta hil\ edi-
yorlar. ı 

Alınanların asıl malt adı Mare.,at 
Timoçenk~ ordu'annı l\nısko.va Do· 1 
&usuna dogru kacmı ll.ınaktır. 

dolu ı:, vapura, rıhtımlara, t~· m'ltra havzası arasında meyva ve lıitelerl7~ 29 din lçeı:lııihde ~a mahsuıaıında. Sı.ıltan.-hult.t Üçı.•cu 
bombalar 711.ğdınlnuş ve ne tarafa gı.. f' lcr de ak- Sulh Pfiıkuk l'!ahlierr.esf Başkltııbelı-
d~ldertru saşll'aft Rl.Uilann g~IU"iU .ııtJı6 taşı~au ıno orcu . ~ Rte11! muracaaUa bilc!tımelevi Wım• ne 9"1/33.Nı;ı. ile ruuı:acaatla.rı ili.ıa o-
6nüMe-ı nı11t-l:79 ,emlleti aıita· a1'~ ll,_,ücretierifle' zam t~p -etm!f" dir. Mail takdlrdd haklRrı Tap\l"' Sif. Iunur. 941/33 
ııuynı görnilinQftü.e.. Htor taı:a"lln nw- IJmiir. Bunlar> ma~turı toıı\unun c:!leriyle. sabit olma~ satli ~ ı---------------
azzam ırievle1' yUkseltyordu. llr' llr.ada-r '.?06 llray,a- çıkmasını llnin paylaşmaswıd:ın hariç kalacak- ~ Sultaıı.alunet.5t in.et Sullı llukuk 
Ammı tayyareleri cepliccte nıalk•- ~ 1 ·~k ileri. süm1ekfödlr .. larltn; 1 Hiklml~odea: W.ı.ff.H 

me yukHi 20 trenı daha. tahrip t:ü.. ...,..., 
0 ~ satış bıedl?Il ne <tellalı~ ns>ml " ı 

m!şleni!r. Donat: cep~· 'ndeı ı:ıır ıoı.::~ 11111. 'l!alebın kabul olurwnaıı. mulı. ı.:n iz bedeli tutarını ıhale tarihinden Erkeıı bu.Dama. haı,uhğm .. mup. 
rn-ot'f ve blr mt.'ıimmaı Ub•ikaaı h•· _,.ldiT itibaren ınilddetl ıunuııi~ ıaintle telı1 olup halen tahtt ~>d.ı:vide buı. 
sara- u!r'atılmştıı. Bel c1• mahkeme'" ve.znesıne )l!atıl'!J1ak ıart- lıman Kabr.ail oğlu Keorkun hac,.; 

'\"'ine Alm n kayn&lr•o.ı, henuz te- ana e ı- tir Yatu'rln adtu tlıitdit'Cie İcraı v• ir- rilc. \'asisi kard~i M.ika.il'n wfa-
eyy\İt etmemekle beı-; ba'. Sô~ f lAs K. nun 121. 152 \e' 138 üncıi nıMI- tile verine· kız !ıza-d ~ K ... brailin 
hükümetinia sı.aıuw. <l.1. Çl'kildiiii getır• tecek ~ev.-rı hükumleri tatbik etlllecektir. kizı Langada Karakol sokağınci.ı 
ş:ıyi.asıtııdnn da bnhseAn PktccUr. Bil.. İsıehlUeriu yıakarıda sösterllen liln 
haber d;.gcc- koynaldtıorda•ı d~ te,.ıu .. . , ,.e saatte Beyoğlu Sulh 4 incQ Hu- 47 N.o. cia ikamet eficn. Kabriil lu.. 
edllnıeu'.ştır. ! Fıat - furakabe Komısyonunun ı kuk Mahketnerlne- gıelmeleri ilitı o. a Sirçwin vui tayın ed.ıidiği 

Sovyet kaynakları tl'uhareb lerln· i M,Cni bir kararına gore odun top- ı ur. Dosya: 11H0/11l ilin.olımur. 

son dereı:.• 8"'uckıne• d•\•;ım eeıtiğinil 1 t'imcılanndan behe-r ~k.ı:h! daha ~--•••••••••• .. ••••••••••• .. • 
bildiriyor. Resmi So,·yet &Jı nsı,. Ah ~ ~'bec: koru . kesiler.ek denlV'uların 1 
manlarnı MoskO\'I yo t•lhlttkı Vıat"*' f ._ s ~ Y""· 

cephesinin muhteı.t b.>.g 'rrl:ıde yeni l kanlnna ilaı.·e. ohmaoak-tır. Fa .. 1 
ileri harekeLler kaydt>ı.tikloıinl bil~ t Kat; halk y.:.ne odunu 510 kuruştan 
uirmiştlı-. Bu bölgde.. m?ırl~ muhare.. f -~tır. Eğe., k.ar H diye top • ı 
bdet• oluyıuı. <;!amber: le rı~ alinm115 o... t\nCilar btsnbula odun gıetı .. ~z- t 
lan Ruslarla beş !'!Ün devam eden bir 1._,,,., d ıılar Beledive tarafuıdan 1 
ınuharebed•. 'lfuslar 2::oı A1man tıırrkı' j "lllll'.""" .0 u . • 1 
ne- ı-ıe A1frıan !iam,yoat1 tahrip, 1 , {llltt81lecekt1r. Dıgl#· t~altıa~ y~n.. 1 

s bin a~ker lllif etm~. 'ı Ut,: ~por verwı Belıetlıye 'nur~ • • 
~ib: · B. Süreyya ile 8 odun tuc-

J A'PONl:ı. AR ! ~1 Adli~e seTkoltın~ -

t Cl inci SabC(edea. Dnaıut, i .,.. 
· beyanatı Japon matbuah tarafın.. İ. Maer.il VeklllmiE 
. dan büyük liartler~ neşrulilmek~ llJllE 

tedir. (1 lncMJnhlftdb Devam') 
Umumi'W'tl~ Japonı ... zeteleri- gt\mıiş, maarif erk.anı taı:afın • 

" - eo- ~~ ~urşı.lanmışhr~ Hasan Ali 

lstanbulda nağmedar ve nefis eceler 

llepa~EMAS~ !! ARA 1 

M ARllARA gazinos1111da 
MeırJetre~ zirı En YUksdt SAZ H!:'lı"'~I: Kemani ianan OKAY, Clln
büşı n.te~ İıtmfdi D*t naauı.u. Nenen Niht tJ'J'LER, 1!"9tıist 
..e 'l:an\>urf Fa.u. Haa~ Artaki Kl:MERLİ, Haaeode Ham İbcah ı 
TUGBERK, B:ı,yan Nezi1ae UY.AJl. Baran MelS, Bayan Melibat MARDİN 

ller ~- 1111.a 7 dm. 12 ye bd•r. 
Her s~i ba_:ıt. ve ~d• ilin&lı ~ ve ıündtiz nerts Tabldot -

ASakert. sıcak ve ariuk. 7'!1ntıldC'. 

KAHVE 
nin intiöm. Rus • Alınan muh.a - t "ıti.iııel bug(lıı yüksek ınühencMa o.. 
rebPsine ait askeri" harekatın silr, : ku.lrle B'hi-..ersitedt ~-~ yap. 
atli bir inkişaf takip etmekte ol-

4 ?Mietadır. 

••••• Guhle~ ~ açıktır. 1'1aUer ttcuzdl.ır. •••mllr 
--------------------------..~, ouğu mcrlrezindedir, "' b' 

1 
ı trtndisini ltuşı11fan il" mu -

Hochi Shimb6uu gazıetesi şun - 1 'T ı · h-'-harririmiz, kitap JT\ese !'esı -. • 
ları .vazı"·or: t t V 

J ndaki neşriya ı soıomuş u~. e-
. c Yerıi bir ciha~ inkılabı. b~ll • 4 li\1. ~miştir. ki: 

rıy.or. Avrupadaki Sovyet ıttıhadı. c Bu mesele. V.ekaletin ge • 
arazisinin yansmın işgalin~ ~~ tebliğinde de bildirildiği 

ı· Bupn S A R AY Sinemasınde 
~ llOfA GİDllN- BGIDIJ>iaU Te BEftC'1'111.Mml'.L4.1'.f BiR l'ILM.

MBGiN llİll llAIÜKASI ft TMIA.U!"l KENKLl 81.B ŞAHESU. 

I ' 

SO·N YARIŞ· sonra Sovy:tıe: ta~amen tahrıp ' gibi halledlimiştir. Kitap mese
e~il~1ck .. arıfesıadıed:irler. Bıs hal t ı;ş diye bir9Cy yoktur. İstanbulda 

(JWI A, • Y L A N D) butun dunyanın şımtl.iy~ ltad<:r b4r hafta kadar kalacağım.• U 
gör:nemis olduğu b~r. Alm~n s~- ~kil gramer işi h1ıltkında da Gi~ ttir Aek B.SMnuurı macmerasını tasvir etmQ.tedıı:. 

yası - yıtdın.m h~~bının al~rııeb. l ınYdürıerden izahat alını~, tesrj. ~BRBEaş.:,t)Dner!~·JOYCE ve WALTER BREN AN 
<lir Artık Bırlcşık Amerıka \'e• . • etm.i..<;1 ir , l"i. tt 
t)1;ı.lte""'ı1ln bile vardımı A1ıı an- t 

1111 ~ ---· o •ç .r ~illllRl!"'11•••-.r au.ıa sl!At 13 ~ teru.llMh Matine 
yaya bir tehlike karşısında bu· - ; AkNFCIJ" ue Chtaltiiy. Parti J~ 
lunooğu d~·gusu veremez. İn - 1 kongreleri 
gil'e-rc bit' bıdinn muvacehesin- C?Vnhurivet Hnllc ParUsi Aksarııy 
ded;r. Bu itibarla Birleşik Ame - Q<;ııguun Ko ... g~e- 1 aynı ıs incı Çar-
rikanm ne gibi tedbirkr alabil-e. şamba ge~ı;i saılt 21 de Yenlkapı Or-
ceği suali varit o abüir. Bu vazi.. , ~ 't rlii: 
vet aYni zamanda, Rus - Alman C . H. P. Ortaköy Ocatından: 
" ı Oe~ıroımn Yı • K ng;"l!:.li 14' 10/ 
l'ıarb:n!n ne.ticel~rindcn Uzakşark. , Ml Sah giırıu saat 2()39 da Ocak 
ta hasıl olabilecı'k ak'slerle ha - n.erkezinde yapılacağınd n PartUi i-
:nti bir şc-k ki~ alakadar olan Jaı. r.a. aı-k datlel'Ul teşr,iı.ori ehl'lllm'yet-
pony:ı için de (Ok mühimdir.• le r c;ı olunı.a". 

,. ECZACILARA 
~ Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Tn ft 11. .. p ... e K 1 N 1 N celmlftlr 
İstanbuldıt ıcmtaJ" Cem~eti dQosunda: utıbukta olduAu ilin olunur. 

lı 
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r ı· ·ı· l ngı ız ere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
.._·---------------No. 6 -

Tılrkçeye çe;iren : İSKENDER F. SERTELLİ 

tanımazsınız, dünyanın en 
tükürdüğünü yalamaz 

Siz Vilsonu 
inatçı adamıdır, 

Bu konu~.ııal:ırd.; n ı;ok istı!ade e-
diyo · ve bilJıa~-:ı lngiliı. doktorunun 
casusluk t.elt.ıkkiJerini çok garip ol
makla beraber enter~an bulu~·or
duın, 

1-'ilipin a<ıalarından aelen ih.i~yar 
misyOllE'r bize o gün, vapur salonun
da i öylc biı· vak' ayı heyecanla anla
UJ.·o,.d u; 

- Bir gi.ın Filip;n adasında, bir 
n1eydanda cambaı.lık hünerleri yelpan 
k~a boylu, genç bir japon gördüm. 
Yaptıgı hür.erler c;ok tehJ ikeliJdi_ Bı
çakları ağızlarından kanıına sokuyor, 
bogazındclın alevler çıkarjyor ve ayrı
ca gü:.ı: lx.yama oyun'. arwı da çvk iyi 
biliyordu. Bu arada, cambazlık yapan 
jaronun d!ğer bir ya_mağı olan japon, 
ben inı evrak Çfl!":tanıl a:ırn::ak cesa
ret.ini gOstennlşti. FakatJ bur.u oda
n1a döndükten sonra öğrer.diır. 

Doktor sordu: 
- Çantanızı buldunuz mu ~n

ra' 
- Hayır. Giden gelir mi? Aradık, 

tarari•k .. bulan-.adık .. 
- Bıı cantayı japon canbazının çal· 

d1ğln:ı narı! htikml"tti~!2? 
- Çünkü canbazlar birdenbire or

tad:ı:ı ka1ybo1muşlardı. Üç gün sonra. 
rr.a~amın U Hinde, japonların rr.eşhur 

(Mukaddes bsl~)Jar?nın bir re!':nüni 
buhtdı•ı .. ve ı:a.ntaır.ı or.larııı çaldı.tına l 
'81.ı. tünı. Dedim ~-. ı..... J,apowr· 1 
d&n ro'< korkanm. 
Öğle yemeği vaitti gelınlşti. Bu en

tert:ı<1n bahhlf bunda kapandı. can 
(ah!ord:ı .. iht~·ı uJonda bıraklJ.k. j 
ve ltıgi!iz ırWıt.tmJt'ke dolf.t.o.rı.J ilf' bir .. 
likte yom<k walonur.a lııdık. 

İ'·imrlekl c;evlnç artıyor. . 1 
Yar1n ak~em Nt·vyorir..a vanu~ağız. 

* Cl'~UH'RREİSİ ~ İLSo:s•u;v 
BİR D(ŞMM'I 

Yemek salonunda karşımda ikl A.
n.·Cl'i.kah oturuyor. 
Yanımda yer aliln İı;.giUz. doktoru 

ya·.-a~ça kulağ:ııYıa fğildi: 

- Şu iki a<iaının konuşmaAanna 
dı.lU;ıt edi.ycr n1usuouz, Mis? Çok en
teresan blı· bahis üz<"rinde mür.aka. 
e~ya giriştiler. 

- E•·et. Kr.:l:ığıma aksediyor .. siya
sE:ltC'n balısctliyorldr. Et:-ru aliıkadar 
etnıez. 

Doktor söy;edfi;:ne pi~mm oldu. 
~eJlim kuJrıgım oııl~rda .. 
Iri boylu, a~bi bir ı~""Sam olan bir 

tane-~-1, yanındaki ark2<!.:.~ra anlatı
yor: 

Alacaklı ve verecekli 
ve mirasçılık ilanı 

Sultanahınet 5 inci Sulh IIukıık 
lliıkimliğinden: 911/57 

lstanbul Kumkapı Tavşanta~ı 
mahallesi Yenidevir sc.kağı 16 No. 
evde mukim iken 2/7 /941 tarihin. 
de hastanede öldüğü İılldirilen 
Nazire mirasçılannın işbu ilan 
tarihinden itibaren 3 ay ve ala. 
cak lı ve vereceklilerinin ise 1 ay 
içindP mahkememize lüzuır.u mü
racaatları aksi takdirde bunlar. 
dan alacaklılar bir ay içinde mü. 
racaat etmedikleri takdirde hak. 
Jannda Kanunu Medeninin 561 
hı<:i maddesi hükmü tatbik edi
leceği yine mezkur l:anunun ~34 
üncii maddesine wvfikan ilan olu. 
nur. 

Sultaııahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 941/584 

Akıl hastalığına müptela oldu. 
ğu dC>ktcr raporile anla§ılan Ka. 
sapilvas mahallesi Odalaric! so. 
kak "14 sayılı evde ikamet· eden 
Haf11 ?lfostafa oğlu , ·urı Dölekfo 
lıacrile kendisiJ1e ayn, "dreste ika· 
ftlt:>t ~den \e \t-sayt:tc eh!l olduğu 
zab:ta tahkik.atile anJ~ı1a.n kız 
k .. rdcşi Mustafa kızı Nimetin vasi 
tayin cdiidiği ilan oluma-. 

Alacaklı ve verecekli 
ve mirasçılık ilanı 

Sııltanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
lliikinıliğinden: 934/58 

\'elada Kırk~ıne Hoca teber. 
rQk noolıalksinin eski Yahya Gü. 
ıd ) '<'n :\IUST AF.'\ KE;\TAL cad· 
4.lc~inde k3.in 26 nun1aral ı e\· sa:. 
hibi ll'lup ölr,n Halicecic a l .. cagı o. 
fonların ve mumaıleyhaya borcu 
bulunanların ilan tarihinden it'. 
bareıı bir ay içinde ve mirasçıla
rının ise ü~ ay içinde mahkeme. 
mizc müracaatları, bunlardan mu. 
ayyeıı müddet zarfında alacaklı. 
lar mür•caat etmedikleri takdir
de haklarında Kanunu Medeni. 
niJı 561 inci maddesi hükmü tat. 
bik eclilcce~i mczkiır kanunun 
534 üncü nıad<leı;ine tcdikan ilan 
olunur. 

- Bil irsin ki, ben Vilson\ın ebed! 
ôüşrnn;yım. o. Nc•:york resim sergi
ıini geuniye geldiği zaman beıtlnı 
tablolarımın ônündc durdu.. ve: cBu 
çocuk~a yapıhnıi tabloları sergiye na
slı kabul ettiniz?!> dedi. Halbukl. jüri 
hey·eıi benim tablolarıma çok kıymet 
,-ermişti. Gazeteciler •rtesi gün, Vil· 
son'un sözlcı-Lrıi gazetelerde yazınca, 
t.ab!olarımın hiçbiri satılmadı. 

- Halbuki, başkn memlekette bu 
g1bi sözler Uı.blo!ara rekl8ın teş...'ltil e
cicrd~. E rlerlı1izin uzun zaınandan· 
beri !era,l gal('risir.de kalma!ı.nuı se
bebinl şiındi nnhyorwn. Çok yaz.ık .. 

- Evet. Çolc yazık oldu e~erlerirr.c 
d•, bana da. Vl!Son benim istikbalim
le, maişetin1le oynadı. Ona elimden 
ıelen .foer..al;iı yapınakta tereddüt et
rı!yeccgim aııın1a. bunu yapabil.ınek 
iç.n elime bir !ırs:ıt geçmiyor. 

B'..l adamla tanı~ benim lçlıı fay
dasız olrnıyacaktı. Rc::r~an1u1 sözlerini 
cünlt>rntcn, kmdtt:ne ufak b!r sem
pati gösterdim .. geıüınscdim. 

(Devamı Varı 

Denedilecek İhtira Beratı 
• Yür.li.i maddeleri çekilmez bir 

hale getirmeğe mahsus usulde ıs
lahat. hak:uı<laki icat için İktısat 
Veka!etinden istihsal edilmiş olan 
16/Hl/ii39 taı:ih ve 2906 No. lı ihtira 
beratının fötiva etliği hulrul<, bu 
lırr~ b:<k4sma deYir ve yahut ica. 
dı Türkiyede mevkii fiile koy • 
mak için ;alalıiyei dahi \•erile • 
bileceği tek.hi edilmekte oıma;.. 
la bu husu.sa fazla malumat edin. 
mek iS'tiyenlerin Galatada, Aslan 
Han 5 inci kat 1..3 ;No: lara mü. 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

e TAllVlM e 
Rumi 13H Hı.aır Hicr1 1380 

EYLt;L 

159 
R.\;'!AZAl'i 

28 19 
Yıl 941 Ay 10 Vasati 

VAKİ 
Eıanl 

8. Teşrin 
S. D s. o - ---
6 07 Gür..eı 12 29 

11 
12 oı Ölle 624 
15 10 İkindi '33 
17 31> Akıam 12 00 

Cumartesi 19 07 Yal&ı 1 30 
4 29 fm,!k ıo 52 

,-

11 B.Teşrin 1941 
18.00 Proı:ram ve M<mlekel saat A· 

yarı. 

18.03 Meydan Fas!ı. 
18.4ıJ Rady.:> Caz ve Tango Orkestrası. 
19.C.O Konuşma (Kııhramanlar Saati) 
19.15 Radyo, Caz ,.e Tango Orkc~-

tra~ı. 

19.30 :.\fenıleket Saat Aycırı, ve A· 
jans lfabc-rleı·i. 

19.45 Seı·best 10 Dakika. 
19.55 Saz Eserleri ve oyun havala.ııı. 
20.15 Radyo Gazetes.. 
20.45 Kar1~;k Şarkı!ar. 

21.00 Ziı·;;,z.t Takyi,ni. 
21.IO Dinleyici İstekle 1. 
21.45 KQnuşır,a (Günün Meseleleri). 
22.00 R'ldyo &ı.lon Orkc!itra!J. 
:!2.30 Men:lcket Saat Ayarı, Ajans 

Haberl•ri. 
22.45 Radyo Salon Orkestrnı:ı. 
22.55/23.00 Yarır.kl Program ''.'I Ka· 

paruş. 

Gayrimenkul satışı 
Bc)oğlu Dördiiµcii Sulh Hukuk 

Hakhnliğindcn: 935/30 
Son Telgraf gazetesinin 29/9/ 

941 tarihli nüshasının 4 üncü sa. 
hıf inde 25/ 10/941 ı, iihin<le saat 
10 da satılaeağı ılan "olunan ölü 
11;;,denci Mehmet Aııle ait emla
kin yevmi mezkı'.ır cumaftc J gu. 
nü bayramııf ertesi gun üne tesa. 
düf ettiği ve bu sebepten tadile 
dahil bulundugundan işbu satışın 
birinci art iırması 4/ll/941 tari. 
hine müsadif salı gün:.i saat 10 da 
ikinci ;;rttırrnası 15/11/941 tari
hinde saat 10 da icra c<lih:cği 
tavzih olunur. 

Gayrimenkul sat;;ı-
Beyoğlu Dördiincü Sulh Hu!,ıık 

lliıkimliğinden: 935/103 
Son Telgraf gazeLcsinin ~9/9/ 

941 tarihli nüshasının 4 ünd sa. 
hife:;indc 25/10/941 tarihind~ aat 
10 da satılacağ; ilan olunan ölü 
Rüstcmc ait emlakin yevmi mez. 
kiır cunoartesi günü bayramın et. 
tesi gününe tesadüf ettiği '<· bu 
sebepten tadile dahil bulund wğun. 
dan ~bu satışın birinci arttırn,ası 
4/11/941 tarihine müsadif salı 

günü saat 10 da ikinci artlırn'ası 
15/11/941 tarihinde saat 10 c":ı ic· 
ra edileçeği tavıih olunur. 

• 

Askeri icmal) 
~~~~~~========~ 

Moskovayı almak başka, Timoçefl' 
ko ordularını imha etmek başkadır 

Yazan: EMEKLi KURMA; s!!}!!! 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Bu haftanın en mühim askcrı 

hiidisesi, doğu cephesinde başlı. 
yan dördiincii büyiik Alman taar. 
ruzudur. 

. d<~' 
Harkof, Rostof istikaıııetl«"~·dif• 
Alıuan taarruzları siddrt ! ,v . h•' llfcrkeıdcki taarrurnn nı• ·,,ı 

kO' . artık anlaşılmıstır: )Jo5 ,,,_ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser Görünüşe ~e on giindcnberi de. 

vam eden Alman ordularının lıa. 
reketiııe göre bu planın esası şu
dur: 

. • . ·oP 
cenuptan ıhata ve Budı~enı ~ 
!arını iki cenahından ka\'rnıtl ıı' İcahıııda günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

lsrı Acaba bu Alınan taarruz cıl> 
mukabil Rus orduları na<ıl 1 

Fotoğraf gönderenler • 
1 - Leningrnd muhasarasını 

şimdilik ikiııci plana bırakmak, 
şimaldeki Alman ozdusunu İlmen 
Zegilcr gölleri ınıntakasından do. 
ğu istikametinde taarruza sev. 
ketmek. Bu ordunun ,·azifesi, Vo. 
roşilof ve Timoçenko orduları a
rasını yarmak, bundan sonra va. 
zlyetin inkişafına göre şimale ve. 
ya cenuba çarlı etmektir. 

dafaa yapabilecekler?: ııl1 
Rusların şimdi bulundu~ 1~ 

müdafaa cephe.inde Afnıan·rıı•' 
·1ıt• 

arruzlarını kıracaklarıııa 1 ·elli 

B · ffi!l!'lizi hATh!denkr arasın. 
da resim gönderenlerin fotoğraf. 
larının bir kısmını bugün neşre
diyoruz. Mütcbalı:isini de lrıaftaya 
bilmece günü neşredeceğiz. Yuka. 
rıdaki resmHer 1 inci sıra (sol • 
dan sağa doğru:) Gazi Oronan 
paşa Ortaokulu 2 nci sınıf C şu. 
besi talebelerinden 39 No. lı B. 
Nurettin Elturan, Y~nikapı Orta· 

okulu 2 nci sın:f A ~den 
B. Ihsan Korkut, Küçükmustaia. 
paşa caddesi ? No. da B. Kimi) ç.,. 
nar, Bo~tan<:ı Tepeköy 54 No. da 
Bn. Nezihe Ataş, Hadnnköyünde 
Erbaş B. Alıdürrahman Başaran, 
Ramide Krşla cadd'<'slnde 14 No. lı 
hanede Yarbay Nazım Erkan oğ. 
lu Saim Erkan, ahta (soldan sağa 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA~LARI ·ı 
•Keşi! B. 

2036,59 
3148,94 

İlk Te:n. 

152,74 M•hmutpaşada ın.sa edilec<Jc held. 
236,18 Fatihte Zincirlikuyuda 68 inci okul bl· 

nasının tamiri. 
Keşi! bedelleri i~e ilk teminat n1iktarları yukarıda yazılı .işler ayrı cyrı a~ık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 27 /10/941 Pazarte>i günü saat 14 de Daimi Encü
mende yn.pılac~klır. Taliplerin ilk teminat makbuz \"ey& mektupları, ihale tari
hinden sekiz giln evvel (hela ~aalı 1('in Bcled:ye Fen j~~erl ve mektep tan1iri 
tein Vilayet Nafia) MüdUrli.iğüne müracac:ıtıa. alac<Jclar~ fcnn! Hıliyet ve 941 
yılına ~it Tic;.rr~t Od.ası \'e_ikalari)·le fua le günil muayyen so:ıatte Dilirr.t Encü-
mende bulıınma?r.:ı. (8928) 

Ü~klidar ır..<'ydı:ı.nJrıda yapt.nlacak mozayık parke kaldınm inşa::ıtı kapalı 
za.rt tı!'ullyle eksiltmeye konulmustur. Keşi[ bedeli 59931 lira 56 kuruş ve ilk 
teminoı.U 42.46 lira 58 kuril,Ştur. Mukavete, Ek.,,.iltme, Bayındırlık İşleri genel, hu
sust \'C: lennt şartnameleri, proje keşif hul5sasiyle b!Jna milnfcri diğer evrak 
300 kuruş mukabillnd< Viliıyet Nafia Müdilr!Uğünden alınacaktır. ihale 14/10/ 
041 Saiı günü ~at 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
roa.kb-:.1z v<'ya n~ektuplan, !hale tarihinden sekiz gün evvel V11f\yct Nafia J\1U
dürlüğilnc mt·rtıeaatla al:ıcakları !ennt eh 1iyct ve 941 yılına ait Tictı.rı:t Oda!;ı ve
sikaları i.n1za11 ~.artrıame ve kanunen iCrazı lfı.ı::m gelm diıcer yesaik ile 24.90 · 
nurnarah kanunun tari!atı çeYrESinde ba 7Jrh) ••<:akları tekllf ınektuplarını ihöllc 
günü !;a2.t 14 de kadar Daimt Enciimcne verır.e1cri Jfizımd1r. cb!>l2> 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
120 Xo. lu i:. : 
İstanbul \"ıUı}'eti dahıl;ndt oôunun \'<'k ısi topt.ın Q7.aır.t 370 kuruşa peraken

de ~e 510 kunışt,;ın satılacaktır. 
B.ı nRrha r!i.lyPt etır.iye~:~r Mlllt Korunma kanunları hük\.un1C'ri drı.hllin-

de cezü1nndırılaca~lardır. t90SS» 

lstanbul Lokantacılar Cemiyetinden: 
Toprak . I:. ··t.l:eıi Ofisi k.rafınd.ın esna.!ıın;1.a. tevzi r-a lınr:k üı.ere ikinci 

ve birinci ne,·i ıın \'Crilmi~tlr. Una ihtiyacı olan e'">nafın cüzdanlarlyle birlikte 
her gün ,aat on 1 lı iye ka<lar ... mlyete m Uracaat ctıne:eri 115.n olunur. 

doi(ru:) Leblebid han 16 No. da 
!EL HaHm Abdullah oğlu, Ka<lı.. 
köyünde 3 üncü Ortamektebi ta. 
!ebelerinden 610 Metin Öztosun, 
Rumelikavağmda Handan sok.ağı 
19 No. da B. R1"!a Topçu, İstanbul 
34 üncü İlkokul 4 A talebelerin. 
den 189 No. lı B. Fevzi Koşansu, 
Kasıınpaşa Kol.ansız fırını sokağı 
18 No. da B. Nedim Sönmez. 

Alacaklı ve verecekli 
ve mirasçılık ilanı 
Sultaualımet 5 inci Sulh Hukuk 

Uıikiınliğindeıı: 940/1G9 

Gedikpa~ada Bali Paşa yoku. 
§tında Kadrinin kahvesinde üst 
kattaki bir odada sakin iken Ye. 
dikulc Ermeni hastanesinde öldü· 
i'ü '>ildirqen Artin -0ğlu Matyos 
mirasçılarının işbu ilan tarihin. 
den itibaren üç ay ve alacaklı ve 
ve verecek \ilerinin ise bir ay için. 
<le mahkememize lüzumu müra. 
caatları aksi takdirde bunlardan 
alacaklılar hakkında Kanunu Me· 
dcninin 561 inci maddesine göre 
muamele üa kılınacağı ilan olu. 
nur. 

İstanbul Asliye Dördüncü Ti • 
carcı Mahkemesinden: 941/163 

İstanbul \'ak:f'.ar Başmüdürlü. 
ğü vekili a\'Jka: nifat Aysen ta· 
rafından Cerrahpa;·ada Hobyar 
mahallesi İpciler çıkmazında 19 
sayılı evde otur~n Hakkı aley • 
hine (572) lira (45) kuruşun tah. 
siline mütedair açılan dava?'ın 

muhakemesi sll'asında namına 

gönderilen davetiye mumailey
hin ikametgahını terk ettiğine 

ve haU hazır ikametg3iunın ıneç. 
hul!yetine binaen bila tebliğ iade 
kılınmı~ oldui!ur elan bir ay ınüd. 
detle ilanen teh •. nt ifasına ve 
muhakemenin 17/11/941 tarihine 

2 - Merkc.:deki Alman ordusu. 
nu takviye ederek Moskova isti
kamctiııde taarruz etmek; bu or. 
dunun vazifesi de Moskovayı mü. 
dafaa eden Timoçenko ordularım 
Moskova garbindc mağlup ve im. 
ha etmek. 

3 - Cenuptaki Alınan ordusile 
Voroneç, Rostof istikametlerinde 
ilerlemek, Budiyeni ordularını iki 
cenahından kavrıyarak Don nehri 
garbinde mağ!Up ve imha etmek. 

İşte Alınanlar iki ny içinde bu 
lriiyiik pliuu tathikıı ıwnetmiş gö. 
rüııüyorlar. Bu pilin mncibince 
taarruza geçen Alınan orduları 
Rus orclulıırile Rejev • Viaıma • 
Orel • Kursk. Harkof • Melitopol· 
Azak denizi sahili garbindeki hat· 
ta büyük meydan muharebeleri. 
ne girişmiştir. Rus orduları şim. 
diden' merkezde Orcl ve cenupta 
Melitopol'ü tahliye ederek çekil. 
miye mecbur kalmışlardır. 

Denilebilir ki merkezde Orel • 
Tula istikametinde ve cenupla 

~~rilcmez. Bu miidafaa .M'~ııs· 
•tınde oynak olacağına gotC kr'r 
lar ara•i \'e nehir terkini 1'.,ul 
göze alacaklar, ordularını b~iJr• 
imha muharebelerinden l<~)i!J' 
mıya \'e biiyük kuşatma I< reli]. 
!eri karş1'ında şarka doğrıı b •• it . sc ir • 
mı3·e çalışacaklardır. Bll at~'~ 
Viazma, Kursk, Tula, Jl .. illı 
Mariapol şehirlerinin düşJll' 
intizar edilebilir. ·61~ 
Şimdi müdafaanın asıl ı,, · 

merkezde Timoçenko ordıı~ ı' 
zerindedir. Gerek Tinıoç•11• ",,ı
gerckse Budiyeni, Orcl doğll ıııV 
da kenet kuvvetleri hulu~d·~~ ;• 
mecburiyetindedirler. zır• .,,.
tikamette bir Alınan ı·a<~a; i• 
ilk aHlmetlcri göriilmc~tc 'fi' 
ğer Alınanlar Orel den ~ ~ 
doguya ilerlerse Timoçeııl<~ ,,a. 
)arı Rejev • Viaznuı hattın: )lfl' 
dafuaya devam edemez. or : • • ~ 
um büyük kısmını daha şsr 
mıya merbur kalır. ,...ı· 

Bu iki fikri biribirinde•• b:;~ı 
malı: Mosko\·ayı alıuak ~··' 
Timoçeııko ordularını J\ı:;. f'' 
garbiııde imha etmek b•Ş. 

11
,çer• 

);.at Almanların maksadı ı::u•''~ı 
ko ordularını J\fosko,·a d0~ 
doğru ka(ırmamaktır. ~ 

Gayrimenkul Satışı . Je~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğ~ı ~ 

T~rekcsine rr.~hkemecc elkonulup tasfiyesjnc karar vcrilE:n ö1°
11

e::::' $' 
bella Pulis uhteslndc bulunan Beyoğlu (Talimhane) Kor:atepP. nıaharvlı.:: 
Muhtar sokak eski 3 yeni lb9 numaTalı apartıman açık arttırma sure 0 rı 
kememlı. tarafından 8/11/941 tarilılne müwdif Cumartesi günü ı:a<lt 10,;ı 
ye kadnr snttl::ıcaktır. Arttırma bedeli yüzde yelıniş bc:ii buhnadıS1 . 

1
." 

ikinci nrt.tırması 18/11/941 tarih1ne müsadif Salı günü so.at 10 u.J ;c 
cektjr. Je r·l .e 

• iP 
Tan1an11nın kıyrntti 36000 otuz. altı bin liradJr. DclHUiye resın 1 ı te 

ta.viz bedell. kadastro ha.ı.·cı müşterisine, satış glir.line kadar ,,eıgUeı 
aittir, t·UC: 

Taf:.il3.t mcz.k.Ur apartıman !1 . arsasının hcy-" eti umunUyesi 175,i5 1 

rabbaı olup 1261 54. metre murabbaı bina mütcbakı~i bahçedir.. b 
Aparhman bei daireli oh:p 3, 4, 5 nun1arah daireler Uç ('(.in, b ,,3 , 'ı 

odası, bir salon, bir sofa, bir koridor, bir mutfsk, biı· banyo, bİ'"' .!ır.I~ .. d '! ~ 
numaraiı dairede l:itr oda eksiktir. 1 numaralı daire tc!errurıt!yle ık. ıt ç:ıfll' 
numaralı dr.irc ile ayni katta diğer dalrelerin kömürltiklcri, ırıtı:jlPır 
lık '"~ kapıcı odası vardır. Cı .,,1 ,tı;t ı:ı.. ' 

İpotek sahibi alacnkhlarl.3. diğer alactıklıların gayri n'lenktıl .· .. bilt'lt'1 

haklarını hususiyle taiz v~ masra.fa. dair olan iddialarını evrakı ı1 ~ll·pJc~ı 
satış gününden Cv\-cl mahkemeye n1üracaat1a bi1dir.ne1eri ıazırodıt~. ~ 
dirde hakları t;.pu sicilll'riy1e s..-ıbit oln;.d.dıkç:ı ~atış bedelinin p.:ı) ıil! ... ı ~ ı 

. •:ıı jl' 
hari\' kalacaklardır. Satış bedeli He delli11iye resmi YC· t:i\'i.ıı: bedelı ~,, •• ,•n" 
tarihindPn itibarrn müddeti kanuniye~i zarfınd.t rııaJ:.herr.e ,·e:ır.e~ 1 ' 1 e, ,i)J" 

. . 1 . ~· ~aı·ttır. Y.:ıtınbnadıi,'1 takdirde lcr::ı I!lfı.s Knnı.nıunun rr.arlde ffiBn· 

!eri !"tb!k ed•lecektir. · 5 , ~ ıl 
Isteklıleri.n yukarJCla güsıerllcn gıin ve s:.;ıtte L.eyo;tu fıörOuncü ei 

Mahkeme-sine gelr:ıcl-crl. Cörnıek istiyen · (f knpır:.>) a n1t11 .. uç~··t c• Tl 

olunur. 940/121 

1
1\1\1\l\l\\\1\i\i\ll\ ·Şehir tiyatrosu 1 

ı 11\İi\\I ıı:ıııı' TEPEBAŞI DRAl\I 

l !ı "" 1 ı,iı KISMINDA 
ili illlt~:,' · Bu akşam saat 20,30 da 

H A M L E T 5 perde 

~ --- .~t 
Hediye ?J' azassaO ol' 

. ~~ı· . 
Biimccl'mizdc bedii' ,uıııl 'i" 

lar.ı.n li::;t,,.sinın oevanil :vl'' 
catınıızın çokluğundan ~ ~ 
gün konan1amı tır. Y"llı-ıfl 
caktır. Özür dileriz. 

• r.ıtl"_l 
müsaclif pazartesi giinü •Bat 14 İSTİKLAL CADDESiNDE Sc'11p '" Bofınuharrlıi · r•tz,;• 

İ · · ı v•• de talikine karar verilmiş.ir. Teb. KOMED KISMINDA Bcnı«e - Neşr;y• ·,; 

1 
30 d • nit.Gl· '' liğ makamına kaim olmak üzere Bu ak~am saat 20, a c .. det KAR·"' 'fil~~ 

1 
keyfiyet ilan olufıur. (7337) KİBARLIK BUOALASI so-; TrT.Gll \F '.\f,\ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
. İşletmeleri Umum Müdürl'üğünden: 
İC:are-mlz Si<; :amira1h~nesi .i.,;in ·Jrıtihanda gösetreccği ehliyete nazaran aı.ü.

mt 280 k l"llŞ~ kCl.Uar ye\ ıniye \·eriln,ek ~ureUyle 5 te.sviyect, 3 tornacı ve 3 .fre
zeci ust.a:ına ü:ıt ;y.-(" •«ı.rdır 

Tali.1)1crir nu!.ıs hti\ .yet cüzdan1ı h\Linühnı k~ğldı ye ~in1d:ye kadcıı· çnhst ~
lar.: :·1fie'S6-~e:ercten P~hnmı~ biz.met müd.ıeı.i. vesikalariylc birlikte 13.J0.941 ta
rihlne kstlor Ş'. il Trıın-.\'tY de})Qo;u doıhi·Hndtki "\{ütth.:ırrik. Malzeme Müdürlü-
güne miltacaatıarı ıezumu bildh·ilL·. 905t: 

"========================== - ~.ı'. jr. Edebi Tefrika No: 37 . CJ'.i<inın ba_ş ka.,_;~n~:~ 'c,ır' 
'muıilll"rırın .ıi..litü.ı11 nı . ... .. '~r-,. 

lHatır İçin Öldu,· r~.·üı .. er ~~[~;;.;~::;:::·:~31'~k;' 
--- y A KAGu·· NDUZ lon ~· yıl göz n'1TU, cııı .. z. 

fstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan ı E azan: • <'· ',ük >:a~rıi ;nsnn! SC"ıı':, 
lltJ No. ıu İ\<'ın: 
İstar.lıuln::ı bu!unan bl1ün1um odun tacirlerinin clle.ı.iııde bulur.nn odun 

skkht~ ı m ı k:t.<.ırını i ·t,3nbul V3Hliği YC'ya mahallin en yakın kcy:1Hık::ıınhklariy1e 
İ~tnnbLı! f~:ıt !\1"lı:·<.ıknbe Büro:5nn;ı bir bC'y;l r nnme ilF- 15/10/941 Çar~a111ba sa-
ba.hına i-:01dar 1Jilc.ir.:ı~e1cri i11J1 olu.nt.r. 908-4 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
13.10.941 Paı:<ı ... tec· 1 gJ..: Li sa<.ıt 15 rlc i~tıınbulda Nafia Müdürlügu eksilt

me kon1i~yonu oda!'ında (5300} ı:ra nıuh ·ımmen bedclH (5Ci) adet nıahrutt arr.cle 
çadırı paı:arhkla t-k:ı:iltn-.<';ye konu~ınu~t .•·. 

Muka,·cıe, eksiıtme, B<iyındırlık Jşleri Gc-nel, husu .... ı f<"irt.nameslle buna ınü
teferri digıl· e,·rak daires;ndc ,;öı-üiecek:tir. 

hfu\·.,k.kat teminat (397) lira (50) kuruştur. 
İ-;tck1iler!n en 2z bir taahhütte (3000) liralık bu ;şe benzer iş yaptığına da

lr ldarelerind<'n a1nnş olduir.ı \'C'Sikalarhı.941 yılına ait Ticaret Odası vesikcla-
rını tı.f:n1ii<'n gelrr,fl!eri (P062) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
9/10."941 tarihinde yapılan Fen Mcnıurluğu klSlnı giriş imtihnnında k<=za .. 

nanların kayıt ı:.ıır.-.ara};)l'ı Okul kapı~.ında bugünden ~tibaren asılnıış bu1 uı

n•·aktadıı· . 

İJ&ihlPrin net:ceyi anlanı;ık Uzerc n-:liracaatJ;ırı lüı.un1u bildirilir. (90"1 4) 

(Şahstmın, ailemin, Alinin namu. 
(sunu ağızlara sakız edecek bir 
(intihar benden ırak olsun. 

(Ya ne vaptım? Alinin hatır 
(için ölümüne kar~ı diye\ini ben 
(ödedim. Yani, ölü.rn hastası ol. 
(du!T'. 

(Eski kitapta bir adamı ka•it 
(ile öldürenin cezası kısasn :· 
(Diyet de cabası. Y<'Tli kitap' a 
(idam diyor. Alinin . maddi ö • 
(lümden çok daha beter olan • 
(ölümünde kasi~ vardır. Hc:n 
(kumpa şeklindE kasit. Bu kas • 
(din temeli, sebebi ben oldurıı. 
(Aliyi bu kasdE düşürenleri tu • 

(tamayan adliye kitabı. pek ta • 
(bii id: ki bana kısas veremez<ii. 
(0 hükmü ben, kendi kitabım,n 
{maddesine göre verdim. 

(Senden ayrıldıktan birka~ gün 
(.;onra bir gece toplanışı terlıp 
(ct!ik. Bodruma gönderilen Ali. 
(nin !>Enden ebedi surette uzak. 

(!aştığını görenler pek neş'eli 
(idiler. Ben de hiç renk verme • 
(dim. Onlardan fazla ~endim, 
(şakraktım. 

(NeN:den teyze olduğunu öm· 
(rümde öğrenemediğim hanıme

(fcndi teyzemiz bir aralık kulağı. 
(ma fısıldadı: 

(- Ah Fatma! Küçük dayım 

(şimdi seni görseydi bay1lırdı 
(vallahi ... 

(Avukat dostumuz babama gi1-
(lice söylerkıen iJiiiyordum: 
. (- Beyefendimiz, yeğen ben • 
(deni1.c biçHm<~ kaftan doğrusu. 
(Fatmamız gıbi gelin bulunmaı. 

• r ~u · 1 
(.sıı, fakat n1ahzur, ~uo ·di.1· ~ 
(rrıedcn oturup durt7\"'-11ıı)ıırd· 
(sc·n:n göremiyı-cefi a ·ıc "'o·' .. , f) 
(merhamet dolu goı~ rclı>· ·ı 
(do:u gözkrimc bol:ı~O \' • 

ktull• b1 ' ile ki bir aral:rl. k<ff il. . 
. '"'k . ıO· (ruhlan anlamagı ... ıııı ~r ,,r 

(ecvgiti hocam )·.ara•· ,ıJI .,:· 
(D;;ğıld:k. Baball11

• ôl't ,;ı• 
((;pilim. Onlar do bCr~ıd ııit , 
(Ne olur ne olmaz. ı,. ~ 
(ha öperrıen1. . 5.cırt~ t ıl; 

(Oda"!la çekild•ktc0 ,,ır~,~' 
l ~·rı"' . ,..- ' (fıncan sıcak ıh ""~ G<·~ r'· 

(aspirin atıp ;~tinı· s~.u· 
(. ı ı ko,·dıını· !'· 
ıyot u pamu,;: • ıctırf•· 1 ıı 

(al'E'V alev va nar bıra p )'·.· ~ ' 
• orıll 1 t''J' (battaniyekrime 5' •1 s1 ,.,, 

fOllı • y .J1 
(Gec~ yarısından cJıı1'· ,ı·. 
(lam ter içinde uyar J "./' 

( A. "'h ' 'ojr fırtın "'' rı\&C rm.ı.. ı ~ ,ve~aı 
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