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AMERİKA jrL_e_n-in_g_r_a_d,-d-a 
VE HARP 1 
--------,· Alman ordu-
1s14 de Vilson tarafın- 1 SU Ser""ı netJ•Ce 
dan yapılan te,ebbüs 
Amerikayı harbe sürük- / 
leıni,ıi. Bu dt'fa Ruzvelt almak istiyor 
tarafından ayni mak -
•atla yapıl:ın te,ebbüs ı · ] 
de ayni neticeyi doğu - Hitler şehrin birkaç. 
racak mı? gün içinde beheme-

hal _zaptını emretti J 

Mabarelteler efl 
gorıımımıı IJlr fld· 
Cette dewam ediyor . 

Londr•, 13 (A.A_) - B. Jl. C,> • 

So\')'t't mukabil ~ ... rraı.ları AJ

ınarıJ~n Lcninırad cept,esinde aı.e

ı·i bir IJtllceye varn~ak n1erb11r1
-

3·f'linde bırakn~;ıkt-.dır-

Sovyet sözcü~lJ I.02ovRki Len· ıı ... 
grad ccphe~indekı mubarebe1erın 
eşi gôrülmemiJ derecede şıdUeth 

olduğuna, bu kadur v3si ınikyaı;.ta 
rouharcbt"ye A1nıan1arın uııı.n 

Hitler, BotkumanJon Brouhif ile birlikte harita üzeri11de harekatı takip eJiyor 

nıüddet dayoınün1ıyaC"ak1arını, ça
bıık biı- netlre ahn•) a gayret ed~-
yorlar:.a da, buna muvaffak olcı

rr,adıklarını Eöy1enıh•lir. 

7.eyıott pek c;okt ıı-. Alman ha\a 

kuv\'etler Lenını;troCJ ciddi su- ı 
rt>tte bombardıman etn:~i) <'" nıu-

ATLANTlllTE 

Yüzlerce Ame· 
rikan lı arp ge· 

\'~flak ohınıcımışlardır ı • • • J 
(0..\'amı 3 üncü ~ •• tıHerlc) mısı av peşınue 

-----·------- 1 

Eminönü Halk 1 Mihver gemilerini 
ihtarda buıunma

P ar fi si gelin- dan batıracaklar 1 

/erin düğünle-
rini yapıyor! ____ , __ _ 

Bebek Bahçesinde bu 
geceki orijinal ve 

muhteşem müsamere 

\'o~ıngton ı:ı (AA) - B. B. 
C. Amerika d nann1aı;;ı .:ddığı 

yt:.ci talimatın if ına başlam:ş • J 
tır Yüzlerce harp ge'll;,ı:--göı' -
duhlcrı M lwer gemı'ı r ı te. r 
hozır yazı~·ettt• Atlant;kdP Alman t 
hul'p g<·mılerinı ararr.aga başla _ 

nı ·~tardır 1 
Huzn•lt_ Aını·rıkaı, filosuna yük 

ta:-.ıyan herhangi ticaret gtmısiııı 

Sovyetlere 
yüzlerce av
cı tayyaresi 
teslim edildi 

• 
Mühim miktarda 
ham madde yolda 
bulunmaktadır 

Lomlra 13 (AA.) B.B.C., 

Amerika ve ingilterede Sov. 

ve s)a)·a harp malzemc

sı teslınııni hı;dandırınak i. 

çin tedb;rler alınmıştır. 

Vaşington fa So\')l'l Rus -
yaya gidecek oıan Amerikan 

(Dc\·üır.ı a üncü Sahilede) Cünırı iyet ]{<ılk Potrtı" F.rr İnönü 
rıahiyt:sınin ı;tinle-rdt'nberi hına ile 
hazır!: dı&ı gece: tğlellf'.f' i bu grC'e 
Beb~k Beledıye bah<,·~in.de muhle ... <'ın 
bir ~ckıJdc )<.ıpıJacah.tıl· 

CD~\Lillıı Üı;Unt:ü Sahifede) ''======;;;;;====:;il 

Nahiyenin tı.e ıiı:Undrııbcı-ı ilk dcf:ı 
teı ı ip olunan bu zt-ng~n programlı t·g
lcnc{'nin orijinal btr t.ırafı da oynı za

(Df:>varnı 3 üncu Sah.t!ede) 
---,o---

Bir Hırvat kuman
danı Romada 

Roma 13 (A.A) Hırvat or. 
duları umum müietıi~ı General 
S1anger'in riyaS't'l altında Hır. 

\'at heyeti. Duçe tornfından, Vı-
ned!k sarayırıda ı\:u.bu <'dimi~tır. 

Tekmil Tapu Kayıt
ları Yenilenecek 

Gayrimenkul sahiplerinin ellerin-
1 

-deki Tapu senetleri değiştiriliyor 
K"'d::ıstrı.kt' ye:ıpıln ırr yerlerd("kı 

tekmil gal riınenkulleı y<."nlden a<,·ıhı- J 

r'Jk, kutuk~eı(" kaydolunacktır 

Almanlar, Sovyet merkez ve 
cenup ordularını ayırmıya 

eskisi gibi devam 
(Yazan: BMEKLl KURMAY SUBAY) 

Aln. ın tebliğine giire, şarkta 
ı Ocı.\·a. ~ rlfa. \'(' araz mllşk llat. 

y inkısaf Hınektedir Şunu kay.· 
' dc..:e un kı A!.. nla, ılk defa (ha. 

n;1 ~·agmeıı to.1arruz hart·kt~l!erı !. (Dev:ı.nu 3 ünl·ü S"hlfede) 

Limanlara ilrmal mal:zeme•i getiren Alman vapurları, Jönü fte aldıkları eıirleri götürü
yorlar - Uman muharebuin de esir edilen or. üçüncü Sou yet kolordum kumandanı Ge

neral Kirilol'un tercümanlar va•ıta•ile iladeıi alınırken 

SOVTET TEBLIGi 

Merkezde Çer
nigov şehrini 
tahliye ettik 

• 
Cenu •dört nok· 
tada Dinyeper'in 
garbine geçildi 

l\follo\·il, 13 ıA ..... ) - B. B. C > 
Sovyet teblig Dl.in, bütün gun cephe 
boyun~ -ddeU.. mnharet>e-l~r devam 

tDc\:"amı 3 üm:ü Sahi!ecıe) 

EKMEK 
Fi ATI 
--.-a---

Kiln başına on para 
zam yapı

lacağı anlaşılıyor 
F r:nc·lc_r Ccrr.ıyctı Beledi~ e) e 

mt.. ~'Cc,dl edt.•r<!k ımaliye ve mal
z~rr:, pahalılığı dıılayısilp ekmrk 
fjatJarına bir miktar za..TJt icrası -

n, ıslemiş!ır. Alakadarlar bu mı.i· 
rac&otı tetk';. etmekte Ye ekmek 
fıothırına on para bir zam ye:ı.pı -
lôcoğı an a~ !maktadır. 

Leningrad'ı 

fena halde 
sıkıştırıyor 

ŞEHRİN 
bazı mıntaka
larında şiddetli 
muharebeler 

'--.- oluyor 

Almanlar merllez
d e de yeni IJlr 
taarruz llareketı
ne lıazırıaıııyorıar 

(Yazısı 3 ürı.cü Sahıf~Ol'" _______ J 

MEMLEKET MESELELERi 

Plan, Mutlaka Plan 
Türk vatanının umumi kalkınmasını 
ancak plinh bir mesai temin edecektir 

l
Birçolr noktalarclu emeğimizi ve paramızı i•ral 
etmiyor•ak bile illtediğimiz neticeyi, dağınık ve 

arzuya bağlı çalışlığımız için alamıyoru:ı .. 
./ 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

Memleketin içine ve derinli -
gine daldıkça umumi kallunm" 
mesaisi ba.kı.rnından ilk göze çar

pan: pHlnlı çalı7,..,ak ıhtiyacı o -
luyor. 

Plfından kasd~'!ıı. 

kayma\:amlarm "'YB 
Valileı- n. 
Beledi)"· 

Jenn kendileri i~•ıı çizdikl~r! ~a
lı~a programı İlet;.ıdir .. lı ; -

(De\·cınıı iJçunrü s. h.ff' "") 

Yelllkapula ba ıaltülll feci tren lraza11 

Bir kadın Tren 
altında can verdi 

Bu sab;aı -eou. 8.40 t:.ı Yenıkapı is
t:.t:;ı)·oınındo• <;•ık ft'l.'.İ bıı· t~n kaı:~sı ol. 
nnı~tur 

\"t·n .k;..plciJ ot.Jı-.,u ZtJlra isnıfndt !i5 
ya.,.ında b. koıdın Kırkl;ırC'h - Sirk~

l' treninde ııı~J,inıJ.:1lik f'df'n oglu 
K . .uiriy ı:oı·m~k Uzrrt iı;1a yona •e-1-

Bir 11adın pencere
den dl,erek olCI 
Beşikla~ıa V •lcıe~:,ınesındP 

Spor çe mes.ııde 2~ numaralı ha
nede oturan SUr~y a ;sminde hır 
kadın e\'inin ram!a.t1 nı sılc·rkerı 

uçı.inciı katlan dü~mü.1 ve beyni 
parcalaııarak ölml"tştur. 

l Zelzele 
Felaketi 

• 
lrcı1efte 192 va
tandaşımız 61 d ı 
D"' uda)« sun ıcJzele faciası 

hakkında mütcmm.m malümal 
gl·ım('g(' bat-la,mı"?:ır. Erciyeşin 

merkcı nabyıesı 'e köylerile Ko
capınar nahiyesinın JO köyünde l 

şımdiye kadar 192 ölüm h:idisc" ı 

toesbit olunmuştur 
Ağrı vi1iiyetinin Tanus kazas· 

rııe -e, .. nde 7 ev yık;_mış. bükü. 

NECiP FAZIL KISAKÜREK 

llu harp nıüthi~ hir nesil pi _ 
~irı~ or. llilıneın farkında ·olan 
\arını'? 'liithi~ bir ne!-il. nıüt
hi"!!~. 

ı·:n c~ki nl'~illel'İıJ pila\·, bak. 
la-.. biiı«k H bundan tn·clki 
Bli.' iik liarp !!ııonra"ıı nesluıin 

barut. kan 'c ateş lezzetine 
nıukabil, benlin, ıuakine ~:ati;ı 

"'' (llamız.ı lcibril) ladında bir 
nesil... 

Bu nesil ruh kasırgalarının, 

ahlat.. zelzelelerinio, fikir yan • 
gıntarının !5ahes,rini temsil e-'"" 
detektir. 

Bu n'slin içinde, )'Utulan Po· 
lonplı , boğulan Belçikalı, l ıı. 
\·arlanın Fransız. dişini sıkan 

lngiliz, saldıran Alman, dü~i.1-
ııcn İta]l·au, dayanan Rus. de\·
rifen \'ugosJa,·~·alı. vurulan 

):"unanlı, (:ırpınan Ron1aı~Jalı, 

ha'?ını ka~ı'.\ an Bulgar. bütiin 
Avrupa, blttün A\·rupa. mÜ~<l· 
'i pa) lar sahibi ... 
A' ruı1anın çe,·relcrinde. JiİLii
gi.in ana ta~ı etrafındaki nokta 
nıiitt"\ herler gibi As\a Afrika, 
Aıue-rika nıillttleri ... Hepsi. da

' a~ a İ!JiİraL. hisst'lerine göre bu 

m l r K<ııdJnc. gız ka~ıya ge~·f'rJ..f>"" 

trenı gornıem.ş "' t<"kerlE'klerin ;Jlt n
<l;ı kal;ırak tı.::ı.şı ezilip parçalann,~ık t.l .. 

rf"tiyJe feci bir rklJde 01mUş1f·, 'fah
kti·ata ba9lanını:;;hr. 

Hersekte te t· 
hiş bir kıtal 
halini aldı 
Budapc~le ı:ı (A.A.) - Nem 

zetı Ujsag gazrtr>i 1 :er.ekte Ta -
baz nahiyes:ııde 4k t•rkek, ka -

(De\dOH l\;LnC'L Sahlfe f') 

EMNİYET 
tayin 1 er· 

• 

~·eni ne:,Je ciTa \'C' kurban tak • 
dim edt·cek. 

Pi)en '.\ <'nİ n<"slin n1ÜUU' ... si] 
n1ikrohu. n1otor ... 

Bütün Avrupanın bilnu.•ın 

kac: nıilyar beygir kuvvetind<"" ... 
li.i ıno1ortı, rlis~iJ('ı-İn O)"gu tör .. 
püsü gibi. ~eni Avrupa nr~H • 
nin ruhunda. hc~·ııinde. kal .. 
binde ci{;crlerinde, mid<.> .. indl 
'e her tarafında çalışıyor. 

Bir tayyare diiıneni ba!o;oıııda, 

binlerce kiloıntfn•lik h11l.ı di
kine dahnal~ır , bir tank dtııne ... 
ni ba~ında . 80 dcr('tl" hararl t" 'e 
80 kiloıuctre !-iiı-'at i~indl·. kuıh 
taneleri gihi lll"i311 kafahırı n .. 
ti.inden gi'~nıc1cı. birer p311at. 
~a)·a sarılıp lıiitü!ı bir clL.s .. hlll 

cephc~i gcrlsİnl' giiktcn ktu<lL 
ni saJı,·erntt'lt·r, bir su bonlb:1. 
!\İle deniz altından kan ~'erine 
bir ka~ teneke yağ ko~ıınrip 

ınidyclcrc gıda oln1alar1 bn ne.~ 
Ji, bu neslin harp artıklarını 

nasıl pi~irccektir. görülerek ... 
Pişen )"('llİ nesli düşi.inttiik .. 

re, ha\ al ~edirinıin i.istünd~ ~ u. 
,·arlanır gibi olu)·or; Pari:-; ka
dar koc-a bir ~ehrin bile bu ne,Je 
tiınarlıanc binası huhnaktan fi_ 
tiz knlat·aAını hesap ederek iir· 
pl'ri~ oruın. 

Se\·gili"'il<' (İpii"!ürkcu a~J'Ul. 

dan benzin, ınakine ) a~ı \"C 

(lliınıı .ı kibrit) buharı ku'a • 
t•ak olan ~t"nİ nesli, bilıncın ki 
insanhğ'ın '.\ rni ıııcdeni~ t·ilt:r i 
,.c ;yeni nıü\·azeueleri kola~ lıL· 
la tcda,·i edelıılecek mi'! 
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Dl BAYRAMI 
26 Eylfılde yurdun her yerinde 
coşkun tezahürlerle kutlanacak 
2b Eyliıl 1932, Büyuk Türk Dıl 

Kuru la' ının toplandığı gündür. 
Türk tarihinde bir devrlm teş

kı eden bu büyük günü kutlula. 
w.ak ;çin, memleketin her tara -
fmda şimdiden geniş hazırlıklar 
ba.ılamıştır. 

~ uncu yıldönümünti kutlıyaca
ğım,z Türk Dil Kurultayının Dol
mabahçede toplanış tarihi, bir 
bayram günü olacak ve her taraf. 
ta coşklill tezahüratla ku llulana
caktır. 

program" göre bır yandan ilk ve 
orta öğrelım ders kitaplarındaki 
terimlerin türkçeleştirilmesi ileri 
gö!ürülecek, bir yandan da yük.. 
sek öğretim terlmlerınin hazıdan. 
masına çalışılacaktır. 

Bundan başka, dilımiLde bugün 
canlt olarak yaşıyan ve kullanı -
lan bütün sözleri, tariflerin, kul. 
tanışlı örneklerile ıçınde toplı)'a
cak bir yeni Türk sözlüğü hazır -
laumakta olduğu gibı, grameri -
mız üzerine de lehçe gramcrlerı 
ve geçmişteki dil kanımları araş.. 
tırdarak ça lışmalar yapılmakta, 

ımlamızın tek bir .yol üzer,nde 

belli kanunlara bağlanması ıçin 
de yeni imlıi. kılavuzu basılmak: -
tatiır. 

Ebedi Şef Atatürkün yarattığı 
ve bütün esaslarını kurduğu Türk 
di: devrimı, Milli Şefimiz İsmet 
inönünün, yüksek koruyucu Ge • 
ne! Başkanlığı, Cümhurıyct Hü -
kC.metinin ve Cümhuriyet Halk 
Fart.sinin değerlL himayeleri al . 
tında bugün, belli bir programla Dillmiz üzerine yerli ve yaban-
yeni ve ileri adımlar atarak yü _ cı türlü eserler toplanmakta, bun-
rümektedir. larcian ehemmıyetli Glanlar dıli -

Türk Dil Kurumunun, Kurul • mize çevrilmekte, çalışma verim.. 
ta} .:ı 9 uncu yıldönümü münase- !erile bırlikte bu eseder ıle bas -
betile yeni bir program hazırla - tırılarak halkın istıfadesine arzo-
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu luıımaktad;r. 

---------~---------

Buğday, Arpa, Un ve Çavdar 
beyanname verilecek • • 

ıçın 

Ellerinde stok bu 1 una n la r bu sabahtan 
itibaren beyanname vermiye başladılar 

Fiat Mürakabe Komisyonu, dün 
ögl~en aonra fevkal.ii.de bir top. 
lantı yapmiil:r. Komi>ıyon bu tQp- · 
lanlıda muhtelif işler üzerinde 
me~gul olmuştur. 
Diğer taraftan, Ticaret Vekale

t ı. şehrimizdeki alakadarlara gön. 
d•·rdiği bir emirde ellerinıle tuğ. 
ci.y, arpa, un ve çavdar bulundu. 
ranların beyanname vermeğe 
n:ecbur tutulmalarını bildirdiğin
de Komisyon, dünkü celsede bu 

YO(;uR'f 

MESELESİ 

Durup dururkeıı yoğurt fiat • 
!eri dt ) ilk.selmiş. SO kuru~ .ita • 
dar ç ıkmJf. Bunda tla ihtika r var 
nu? 

mevzu etrafında da ı:örüşmeler -
de bulunmtıştur. 

Vekall'tiıı emri11e ı:üre y..ıtarı _ 
da isımleri yazılı malları el!erın. 
de bulunduranlar bugünden iti -
baren bir hafta zarfında vilayete 
beyanname vermeğe mecburdur. 
lar. B u sabahtan ~tıbareıı 'beyan. 
namelerin verilmesıne barlaı11l • 
mıştır. 
----------

llfJçt)B. BABEBLD 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Oı n Tır· ık. ve f"qa.cı lhraca' 
Cirlıt:ınde bır toplanh yapılarak. 30 
bin lırahk t:ft •ın \e\'ı:!.i lİ7.Crın&e cO
rü~Ulmti~i'tur 

+ Şebrinrızde erıerınde 16 'kdı>dan 
fazla makine yagı bulunnnların bııglin 
Viliıyete be7:ınaaıue vH·me R't1Jddet
teri ~a...ı.t 13 te 'lı:rtı.)Ur * Dun bU" altın 25 hra 75 kuru1t~n 
muan:ıel~ gOrmü~tuc. 

MÜTEFERRiK: 
+ SuUoa.nahmeUe. etunılı. Fatma En 

gi.u isnunde- -bi.r kadına dıun Be,.azıt 

~J~~ f MAHKEMELERDEl ""'.,,!·~;,;~,,,,' ; ~ 1 
' 

Moder n ve ıtlkı B k k . f 
llayat mera ımız.. en arımı pe severım.. eııa 
Ik:tısa.t ulemasuıd..ın lıir ı.nt, geçen

lerde, b ir gazetede uzıuıca bir ınakale 
yaı.:mı~tı. 1\-Ievıuu su tdı! l\len1lck U
nlizdc Oı r çok kaplıc..ı1ar VOlr. Bura
iardau h.akkıyle ı:.li1ade ed.Hcnuyor, 
tanLnmıyor, b..ilk ~itmiyor. Buraldrda 
modern ve rennl tesisaL vücude g~ti

rı.lmelidir, ilih ... 
GözumUn Onluıe ınodeı·n kaphcalar 

ı:eldı .. Yalova, Bµrsa g ibi .• Bu lk:l meş
hur kaplıcaya ehemmi7et verdlkçe, 
buralacd.an halktn ayagt kesildi. Se
bebi mali.ım: ~ura'urı, modern, luks. 
fennl old u. Böyle olunca da. pahalan
dı. .Pahalanınca da, b<.ı:ktn kc.t~ıne 
el.verısı l olmakta o ~ıkh. 

Butlın dUnya meınleketlerinde bö7-
le mi.dır?, bihueıu. Biz, nere•ınl m~ 
dern, temiz bir hale getiraek, oraya 
~ni. zamanda ltik!iü de .':iOk:u,yoruz. 
Halbuki, modern, tcnnt, lemiz oln\ak 
başka şey, lüks, 7iae ba~ka şeydir. 
flalbuki, bız, lemizliıi, modern ve 
lennl şartlat·ı ihtiva elme7l, mutlaka 
lll.ks olacak manasına atıyoruz. 

Bir yerde, modern bir gaı;ino ya
pılı.yor, deseler, ödüm kopuyor. Çun
kU, or.u;ı müthiş pahalı bir yer olacak, 
halka kapılarını kapı.vacakhr. Çok 
paramız. oh.a da. büttin mem·ıekette, 
bu gibi mües.:;e~eleri başlan basa tno
dern hale soksak, fenni ~artlara uy
dursak, o zaman, demPk ki. h.alktn ct
decegt yer kalmeyacak .. 

lstanbuldan pay biçin: Temjz bir 
bardak su mu ıtmeJc istiyorawu?. 
Mutlaka, tük~ bir lokanta \'eya eni .. 
noda bu suyu içebilirsiniz. \."e on ku
ruş ödersiniz. 

'l'emiz bir ,yemek mi. .,-emek iıtt7or
sunuı:?. Şöyle ,.atı iyt, t.aNgı, çatalı 
temiz, mide bozmadan!. 

l\.la .. Mutlaka, lül<s bır ı:atıno v<ya 
t.lıranl.aaa remek ,.emeli.siniz. ve bir 
i.kl lirw \.lertnelblni.z7 .Modern olsun, 
temiz o1~un, sıhhl, fenol şartlara rt
ayet edtbin de li.Jk.~ ob~u,, 1>ah.alı 
olnla•ın .. 

ıtapılca fıle bizde böy~e bir hikaye .. 
nıo başlanııeıdır. Kırk 7tl ~ıca1a 
ıttnli7en, hal~ itıti,aç duymıyan bır 
kimse, yeni .ıtiı· IUks: kaplıca açılı;m, 9-
raya gıtmek içın can alar. Çunkü, o
nun için nıaksat we :a.re kap1ıcil.daA 
istifade etmek değil, kaplıcaya, tıı>l«. 
.Wı· sinemaya ı:der grbl gitınek \'e eg .. 
teruneklir. K.aphcao:ın lül.:i eteHnde 
k.al.ıecak, lokantıısında J'Cınek 7ıyecek, 1 
Amerikan barında viski içecek. dans 
edecek, beUcı, b:r:ız kut yapacak. .. 

Sonra, döndlıi!Li uman, bunlart, 11:. .. 
tıra kaW~inden ahbaph4rıoa. e~!ne, 
doıotuna an!ataC"aı< .• 

Elr vakıUer, harpten evvel.. Avrupa. 
da teda\·i ntodası alnıı:;, ylirumu.$lü, 

Elıne be.:; on kuru~ geçen, A\·rur>aya le
da,·t '':ya tetkik ı:eyabatıne çık.ı,y"r, 
slt ~ehı .. lerande.. k.a.ı>hcalarında. p!fıj
lartnd.a, büyük şe:tir-lerlndr gazıno \'1.' 

olellerinde günler. ha!lahırca katıyor .. 
d.u. Bu ınerak, devlet daırelerinc de 
sira,et etmiiL Hemen "her daire. yı:_ 
da bır kaç tıey'el.t Avrupa.ya tt-tkikata 
ıondtı rıfi, 

haberi duyunca fena oldum! 
- Vay, aslancığım.. sem her 

yerde göreceğim akl.ma gelirdi 
de, böyle buralarda, adliye kori • 
doriarında göreceğim hayalimden 
bılc geçmezdi. Yahu senin gibi ge. 
ni~, dertsiz. gamsız. kasavetsiz, 
hoşgü, latifecı, klmsenin etli,in • 
dE, sütlüsünde gözü olmıyan a -
damın adliyede ne işi var? Maz.. 
nun desem olamazsın .. davacı de. 
sem, kafana vurup ağzından lok. 
manı alsalar illallah demezsin. Ol
sa olsa, şahit o1acaksın. 

- Bilem~in, kaldır vur! Maz -
nunum .. maznunun ta kendisi. 
ııahıdi şühudu, isbatı, itirafı ile, 
bal gibi mamunum. 

- Allahallah! 
- Allahı, peygamberi, bu ı~te .. 

herifin kafasına saksıyı vurunca, 
tepesini mecidiye kadar açmışım. 

- Hiç inanamıyorum. Senin 
§imdiye kadar kimseye bir fiske 
vurduğunu kimse görmemiştir. 

- Öfke baldan tatlıdır! derler. 
Sonra ben de pişman oldum am • 
ma. i~ işten geçtikten sonra ... 

- Deme yahu! Adeta ciddi cid
di söylüyıorsun, inanacağım geli • 
yor. Sahi mi Allahaşkına? 

- Bal< an~alayım da, sen olsan 
ne yaparsın? Katil olur musun. 
olmaz mısın? Bilirsin ben şaka -
cı) .m. Ömrüm günüm liılifeyle 
geçer. Bizim muzip bir arkadaf 
varciır: Sulhi.. biıtimle kapı kom. 
şıı oturur! O da mütemadiyen 
benimle şaka yapar. On beş yir. 
mi gün var. Bir .gün çarşıda dük
ıc;;nda oturuyordum. Tellşlı te • 
liı~lı gelclı: 

- Arslan efendi.. dedi. Allah 
size ömür versin, si.zin hanım .... 
,Kimın varsa Allah bağışlasın; 

Adalarda 
Adalılar Meb'uslar
dan neler istediler ? 
istanlıul meb'usiarı evırelki 

gün Bü ·ükaday• gıdcrelt Par.i 
merkezinde halkı!l dii~klerini <iin-

1 
lem~il!'ı·dir. 1 

lklediye Reis Mua\'inimiz B. 
Li'ıt1'ı Aksoyun ıh l'.azır bulun • 
duğu bu toplantıda Adalılar; bil. 
hassa, Kınalı VI' B.;rgaz adala -
rındaki )'<Ylların yapı imasını. ,,. 
leklrik lambalarının çoğaltılma

ben kar,mı pek severim. Bunu 
duyunca, aklım başımdan gittı. 

Bır feryat kopardım. Dükkanı ka. 
pay ıp Sulhi ile beraber bir oto • 
mobile atladım .. doğru eve ... Ev
de bir vaveyla, bir kıyamettır gı. 
diror. Mahallenin bütün kadm • 
lan, bizim yatak odas.na dolmuş
lar .. bir ağlama, bir sızlama ... 
Sulhi ile beraber eve girdik. Be.. 
nım yül'eğim yufkadır, bilir sin. 
Boy le şeylere d;o:; anamam. Ken. 
dimi mis~fir odasında bir kana -
pe) e güç attım. Ben de koyuver. 
dım kendimi.. sarsıla sarsıla ağla. 
mı..ğa başladım. Vallahi, yarım sa
at mi ağlad:m, bir saat mi, kes -
tıremiyorum. Bir de dikkat et -
tim. İçeriden bizim karının sesi 
geliyor. Feryadı bastıran o.. i -
çerıye koştum .. 

- Ulan karı, sen sağ mısın? 
dedım. O da: 

- Koca, sağ mısın? dedi. Dö • 
nüp odadan Lrladım. Sulhi de 
mHdivenden aşağıya sıvıştı. Ye. 
\işemedim. Sofada fesliğen sak • 
sısı duruyordu. Saliıyı kapınca 

arkas:ndan kafasına .. tepesi mc -
cidıye kadar açılmış! İş mahke • 
meye intikal etti. Bugün d~vası 
cörülecek! .... 

- Hepsi iyi amma, sizin hanı -
mın ağlayıp feryat etmesine ak -
lı!1$ ermedi. Haydi sen. karın öl • 
dü diyJ! ağlıyorsun. Ya o? 

- Sende aırıma anlayııı vaı-mııı 
ya! .. Sulhi komşu değil mi? K a -
rısını bizim eve yollayıp bizim 
hınıma da: •Efendi dükkanda 
hirıilenbire kalb sektesinden ölü.. 
verdi!. diye ölüm haberimi yol • 
taır.ış. O da onun için feryat eı1i
yvı muş! .. • 

Sabuncular 
Aralarında bir birlik 

yapıyorlar 
Sabun müstahsH!eri aralarıncl.a 

hır bidik kurmaja karar ver -
mişlerdir. Bugün.erde bir top -
lantt yaparak ~iirüşecekler ve 
Birliğin nizamnatnt;sini ha?ırlı -
y.acaklardır. Birlik, şehrin sabun 
is~ıhsaliııi ı:özönündc tutarak fa 
ali; et göstl'recektır. 

1 ÇiÇ E K 
pazarları 

lstanbul ve Beyoğlun
d a i ki y e ni 

pazar yeri yapılacak 
Beledi~..,. Reısliği, İş Bankası. 

nın arkasındaki Çıçek pazan so
kağını genişlelmeğe karar ver -
mi.<;tir. Bu karar Lız0r;ne mezkur 
sokaktaki birıalar:n ve dllkkiın -
!arın istimlak olu"!maJarına baş
lanılmıştır. Bu suretle Mısırçar
şısının bu taraftaki kısmı da a
çrlmış ve imar edilmiş olacaktır. 
Diğer taraftan çıçe't satışları 

!çfo Beyoğlunda ve İslanbulda 
iki yeni modern ç ıçek pazarı da 
vücu<le getiril«cktir. En müna. 
sıp iki yer bu m•i<oatla aran -
maktadır. 

Yeni fiat 
listeleri 

Bun 1 ar istasyonlara 
ve vapur iskele

lerine de asılacak 
F.at Mürakabe bü rosu, halkın 

hlıvayici zaruriye maddeleri hak
kıııdaki fiatleri kolayca öğrene -
bılmesi için bu maddel-erıin satış 
fıatiarını gösteren listeler hazır -
lamıştır. Bunların tevzi olunması 
i~ ayın 18 inci r;ünü ikmal olu . 
nacaklır. Esnafa tevziı için Es
naf Cemiyetlerine .te gönderil -
mi:,lir. Her esnat; ya cenıi)"'tin 
den, ya T icaret Odasından veya. 
hut da Sullanhamamıncla Ata 
Atabek hanındakı Fiat Marakırbe 
bürosundan fiat lıstelerini ala'bi
lecekbir. 
Ayrıca bu listeıer iitasyonlara 

ve vapur iskeleluıne de asıla -
caktır. 

Sağır, dilsiz ve körlerin 
fevkalade kongresi 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Kör. 

!er Tesanüt Oemi)e:inin fevka • 
lade toplantısı &nümüıı<iekı pa
zar gunu saat 14 de Eminönü 
Halkevi salonuncld rapılacaktır. 

Balur11:6ylnde ltazı 

J8rlere ll8J'VAD 
aokalmıyacall ·retkik ve telt;ı\·ı seyahalin<icn dü

nenler,. bilahare. ballralarını bAlhın
ı:Ur~ OOJl<ıındıra anJatı.ı:lardı. 

At~rl.ern hayat! 

sını, köprüdeki vapur bekleme Yeni Hastabakıcıhk 
isk~lesin:n k.ı.1ın ı>ı!ılmasını, Bü- Bakırköy kazasına 'baglı kör 
yiikadaciaki SU şcbek1'Sinin ge • kursları açılıyor !erden bazılannda rayvan bas 

R . .SABiT 
Yo~u.ıçul ar, bu aklı pey nirri -

!erden alnu~lutlır. İlcisi ole •Ü~ . 
len ~ apılıyor. Peynir 1Ş kuru~a 

saııbın da. yoğurt neden ondan 
a'.ıg1da kalsınr Yoğurdua ne kLL 

me7danınd.,jl; 1002 numarall tak.ıı tar· 1:============== obletilmesini iskm"ileTdir. Şehrimizin muhteli: kazalarında talığı baş göstermiştir. Vilayet 
Belediye Reis Mu~\'lni B. Lutfi bavtar müdürlüg-ü derhal tedbir. 

uru vaı? 

ller yiiilin b ir yoğurt yıyışı 

vardır. <Aliba, ) ii iller çoğald ı. 

llARBlN - - - --
Y Al;> MESELESİ 

Malum ya yeni Avrupa harbi 
19;:, E> lıllünde bapaını;tı. Şimdi 

111 )~"'• girmiş bulunuyor. Bir 
çok )(••eleler bu .Y •ldöoüm unde 
bıobsettıler: 

- Allah )lr.fıaı eksiltsia, dedi . 
leı. 

par .. k başından ve <ıı.)":J~lnc:l3n y!l---ala
nuştır. 

+- Hanciye ve t'ııfa.l.7e Vekilleri An
Graya \·aı·mı-tlardır. 

+ Ünıver.Ht~ Reklörü 8. Cemil Bıl· 
sel dün Un.vel"i:ıte a.Jcerhk: kamptnl 
cezmiftir. 

+ Kuç~ Canıtıcao..J. oturan Mea.... 
ınct isminde blr 1;mele l..tJ ylı.i..klü bir 
kamyonla gı.clel'ken kamyondan y ~re 
düşınüş ve beli kı.rtlmışltr. 

+ Sirkecı İ'.C:la..>yonunda yeni b~r 
po.-.ta, telcrar ~ tele[en nıı:eric.e7' aı·ll
n 1.jtır. 

(HALK SÜTUNU ) 
ARANIYOR 

Çatalcada F•brıkalor Ali H&J'dıır 
Cörener b i.r makinut.lc 'bir tenekec:l a .. 
ramaktad'lr. 

1 ter ıııisiniı, lıarp, k ı.eddua. ~------:~--:~-------.. ı 
,. kns.ıı, Ye uıadıkça lla&SJD ?. 1 T ı ·z AR 
Bablmı, kaç yıl sümcelı, mü • 

loarek! 

AHMET RAUF 

Ark•d&.}ln11ı; l'tf'pt l'eyzi'trin rah:ıt- : 
sız.lict münaWJbetiyle .Halk Pilozofu• : 
yazımız ı.uswn TOk'\ur. 

Tefrilı.a No: 5-l 

btr fer1at el.uyarak ıötluiıni açıyo - ı 
runı. Yanın\w:lan akan df're. b.r gU
IHUfU yılan ş.:kh aluı.ı.ıtı. Ptrıl pırıl 
yı.nan kıvrımlarl arasında, Nezi.k b:r 
b .ık iele:ır.eU clbi sıkılmış, ör~ulerl 
Sitr!tıyor, gc>zlerl uyuyor &ibi, fakat 
a -~ biraz evvel h.Jykıruk:en aldıı.ı:L 
4 -u muh&fa.ıa edt:rek. a1;llmı.-, :;:yatı 

u nluc. b~r ~luk. bl e5rUnıJyor
du. cRecep'. Recep',. dcdinı Nez:k ö.. 
1 ... yor, kurt<.iralım! .• > Yerimden sula
ra ııttlarak onu kurtarmak için fırla
mak istedim. Recebın kolları denür 
b r tember aıb• vucudünıU sıkıyordu. 

Bu·ak Receµ gıde,ım. Zavallı yav
rucak l~j( 1 

• diyordum. 

f't"t:ep rengi .s.:ı.p rı. kısık l>i!:' sesle: 
• Ba:.,l~yım .• Kollarım sana ba.glı.. Çö-

nuyor'• dıyordu . N'eı.ik, gunıuşi yı .. 
!ll"ltn kı\·nmları ara~tnda sıkıştıkçıı. 

hep o şek.it muhafaza eden ağzınd.ın 
ft>ryatla.r ~1.70rdıJ. Arabttyı ÇC'keo 

h.a)"\ anlar bırden ürkert-k ş&hl<ıındılar. 
SOnr.:ı mavı J.Şık l & beya:ı: yolda dOt·t 
nı'lla k&lkbLır N:.l leri duyuyorunı. 
Eh. &ı:.ı1 o k.ıdar kll oWf't.., o kadar ya. ı 

kından ıeliyor ki1 Netik'ın reryadı işi~ 
tilmez oldu. Nal ilf'•lerı yaklolJ_,lyor. 
Atlar k.ı~sı~or. 

Nezik'in sesini tekrar dll;yuyorurn: 
- Figen aba_ Fig~n!.. 

B:rden &özlerim! açhm. YdU!kta
yım, VUcudurn ter ıçu1de. Nezik ıner ... 
dıven başında. B:Jaıil bakarak. bana 
b.a&ırı:yuı : 

- Yıldız ıetdi!... 

Nal eJleri. bırtien durdu. A~c:.ıdan 
Ylldız'ın n<'~'ch, bıUUr ~c...11 yü.!cseldi: 

- ,\.!Jl;,,ıcınt~-

Oaha k ll.mıya vakll bulamadan 
Yıld.ıı nıerdi ven ha.tında aorundu Bo
yu dahc utanıış~ go1.leri yeşll birer yıl
dıı aibi parlıyor Ya.naklarınd"'n .:W.r
kan altın örgulerı &ÖiJUn<le çarparak 
bana ko-itu. Na.rın, ıhhath ta.:e vücu
dünu koUenmın ara.s:ında buldum. 

Hıçkıra ıçktra a~lıyarak. onu gog. u
me b3.itırdtm. İkimiz. de delt &:ibı biri
birim!zi ÖIJUyor ız Nihayet bu ka\'Ui
ma ğn.agl sü.k.Un buldu. K!lr l~:m 
m~nderin yanın.ı oturdu. GOzl~n ıe-. 

v1n-;1e, ı . ( .. lar .. 3.~<tn yere, züınrui. ;Lbl 

Çat~lcada bir hayvan 
panayırı açılıyor 

Bıri11Cile~rinin lJe::ınde Çatal
cada büyük bir hayvan panaym 

açılacaktır. Buraillı en •}'i cins 
hayvanların satı~lart olacaktır. 

Trakyanın her arafından ve şeh
rımizden panayıra iştırak edile
cektir 

Üsküdar iskelesi kışa 
kadar bitmiş olacak 

Üsküdar Iskele meyd~nının 
tanzimi bitmek uLeredır. Kt , a 

kadar meydan tamam.ile açılmış 
ve tanzim -edilm ıs 811eaktır. 'Be. 
lediye Reisltği aliıkadarlara ça -
lışmalara hız veriLnesıni tebliğ 
etmşitir. 

parlJ)'arak. Nna blkıyordu. iUc sü-zü: 
- Cak ıuzello.;ın4-sin' .. 
'Demek oldu. Ü::.lUme atılarak. bır 

kere d<Ahl yanaklaı·ımdan öptu. Ö
pü,,tuk. 

- Art.ık, o rn.:ınol7a rtb i. aola:un 1e
hir kadını decibin abla... YiızWıde 
şiındiye kadar &örmedl&im bir ıuzeı
lik var. Buradan çok memnun:;un ca
liba .. 

Acele actle konuşuyordu. Sonca 
merdiven ba~:ında duran Neztk'e dö
nerek: 

- Gel dedi. Kucakla)ahm! .. BenL hiç 
özlemedin galiba?·~ 

Ne.:ik, m.ôlhzUn bir ,ctilUmseyişle. 
yaklıı•tı: 

- Ablan var diye, bizi gözün gör
medi ki- Ne ait.em ediyorsun? •. 
. Yıldız. kahkahalarla. gülüyor, onu 
operktn: 

~ Ah kt..,kanmış! .. Kıskunmı:a;._ 
Dıyordu, 

- Bi.ıyümÜ.$SÜn Yıldız! .. 
- Sen de köyün en guzeli ohnuş-

sun!. 

Nrzık, duraladı. Şü.pheyle Yıldız.a 

baktı; 

- Neden alay ediyon.un lteniınle' .. 
Yıldız. onun bu baline, jaşaralıt: 

- Dellrmiş bu1 dedi Sahi. ciddi 
SÖylUyorıım ki ~"Ok güzellc~ınişsin! .. 

Ne-ıik, h~l:i kırık g~biydi. Önüne 
bakarak, mahzun ctihimsiyereij.: 

yeniden hastabakıeılık kursları , 
Aksoy Adalarda yaı>ılan Y1>llar açılacak' ır. Bunuıı ıçin hazırlık. !er almıştır. Bu köylere hayvan 
hakkın<la izahat 'ererek üç ayda lara başlanmıştır. Kunslar Hal- sokulmıyacak ve .ıı;öy hayvanları 
20 bin liralık yol ınr.a edilmiş ve l kevlerinde açıl.aed.klır. da harice bırakılml\·acaktır. 
avni müddet zar.ında 6~ umumi ============================== 
elektr•k lambası "'-~ılmı~ olduğu. E D E p l it O ~1 ..\ N: 106 
nu süylemiş ve dılcl:leni eh,eın - 1 
mıyetle not etmi ;tır. 
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B.ızılayın Yardımı 
Kızılay Cemiyeti Yunoınistana erzak 

goo~ruıek için CacıHyele ceçmittir. Btı 
hizınt-t ina&nlık öh;Usµnun idealictir. 
Menıleket içinde olduju a:ibi yurd •ı
şında da tnıtanlıgın muaveneline k:o. 
~ K.ız.•lqa ;r•rd.tm tıepınıiun ~rrw. 
olmalıdır. .Biz bu hayırlı t~kkW.le 
yıı1rd1m elntcliyiz ki o da hızmetler.inl i 
artlırarak yapab.ı.bin. 1 

BURHAN CEVAT 

- Bu koyun en tüzeli altlan!.. Fi
cen bacı.. 

Dedı. O zamao Yıldız, dab 'büyük · 
bir lı.ayrrtlt bana. \"C ona bo.ık:tı. Güı.
ıerlnde sorgu kh·tlcımlan tutu~arak: 

- Ne oluyor kuzum:'. 
0:-d.i. 

- Bilmi,Yoruın ki! .. Kö,Yün en &:üze
li, elbet köy k.ızlaı ı ara:ı;ında seçilir. 
Ben, yabaocı şehirliyim ... 

Ntzık, yarun bir ıülüşle: 
- DeLkanhlar !'eni köy kLZlna de ... 

llJmiyeceklerini söyltıyorlar. 
- Ney e bırakalım bu ııüzellik bah

sini! .• 
Dl,-e Yıldtı, sözü deıiştirdı: 
- ~AJ:ıncm babam seni çok öı.lemiş 

olmalarına ragnren, rahatını bozma
ınak içm ıelnüyorlar. Zaten bu sene 
\·akitleri de yok. Babam, bir dakika 
durmad;.ın çalışıyor, hattA ben bile o· 
na yardım ediyorduın. Merak ettin 
degi! mi•. KôylU için, bil' sağltk kita
bı yal.lyor Bu kitap, şımdiye kadar 
köylerde dola~arak, verdili konteran
lann notlarından vücude geliyor. Çok 
güzel bir şey oluyor., Sonra bitiyor ... 
sun ki, bır dakika boş durn1az. Onun 
en büyük vaktini, bedava hüta bak. .. 
mak ı:aatlerı alıyor. Annem de, bizinı 

_Haticeyi evlendiriyor. Ona cihaz ha. 
ztrlanLakla meşgul. .. Ben imtihanları
mı nıükemmel surette verdirn. Şimdi, 

(.Devamı \'ar> 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

- Şı.lııt Ferdiyi çagırınız.. j 
A) ni zamanda zab ı klı.tibıne de 

sordu: 
- lLıkkında ihzar kararı vardı 

değil m.? 
- Eı·et ... 
- Ne olmu~!. 
Katip acele acele önündeki ka

ğılları kanıtırarak: 

- Tthliğat yapılmış. P olis re -
Cakatin:;e herhalde bugün celme
si liz·rr.dır. 
Müba~lrin koridorda seslen • 

mesindcn bir iki dakika sonra, 
Feıdi soluk benzi · \'e ürkek a -
dımlarile muhakeme salonuna gi. 
riyordu. 

Bugü •ıkü girişi geçen kinden 
çok fat;dı gürünüyordu. Endişe 
havası ·çinde olduğu besbelli idi. 

Mahkeme kapısı ile hakim ara. 
smdaki mesafeyi en aş ılmaz bir 
yol zah.neti ile aşmışlardı. Yor -
gunluk ifadesi içinde şahit mev
kime gelen Ferdiye hakimin ilk 
suali: 

-Sizi itham ediyorlar ... 
Diye başlıyan ve muhatabının 

vücudünden bir ürperti gömleği 

gibi ge~en sual oldu •·e.. devam 
etti: 

- Ne dersiniz buna?. 
Ferdi korktu, şaşırdı, titredi: 
- Ydlan söylüyorlar; böyle 

şey nas. l olur? 
Dıyebıldi ve .. . Sendeledı, Ha • 

kim: 
- Güzinin açık ifad~leri, suçlu 

vekılın ôıı zan derecesini aşan söz.. 

leri ı•a! Gazetelerden de 
mıışsunu.zdur elbette?. 

Decli. Ferdi: 

'>ku • 

- Gazeteleri okumuyorum. Ne 
yazdık l~rını bilmiyorum ... 

Diye cevap ı·erdi. Muzaffer ken· 
di kend'ne konuşur gilti söytendı: 

- Za ~en hep böyledir. İ§lerine 
gelmt'1 '1\Ce gaz.ete okumuyorum ... 
derler. Halbuki, hepsi de aınan ne 
yazmışın? diye satırları ezber • 
!ercesine okurlar! 

Ve ... Ferdi biraz kendisini to • 
p~rlaon;~ olarak devam ett i: 

- Huzurunuzda aleyhimde bir 
çok lakırdılar edild iğini işitmiş 
bulumıjorum. Bu lakırdıların si. 
nirl<!rirr:ı fena halde bozduğum.ı 

söyliyel:>ılirim. Hep baştanbaşa çir
kin ve uydurmadır. Bunları ağl
za alıp burada tekrarlamaktan hi. 
cap du} uım. Mukabelesi de söy. 
lenmiş olması kadar bana ağır 

geliyor 
Hakim Ferdinin bu tarzda ko. 

nu~masının manasızlığını ve fay. 
ra>ızlığını ihtar eden bir durum 
ıçiı.de; 

- Sizden muayyen bir kaç nok.. 
ta uzerinde sorular yapacağım, en 
doi,ruyu bana söyleyiniz .. 

Dedi ve ... İlk sorusunu yaptı: 
- Güzin kendisine Ü>"eyi de ol

sa bır babaya yakışmıyacak bir 
gözle baktığınızı söyledi, Mahke. 
memize de bir vesika tevdı ettı. 

Buna ne dersiniz? 
(Arkaoı Var) 

Atlıntlll: maıııre
beıl ne 1ıaıde? 

. ra~ııı 
lngiltere ile A•manya a 19 • 

dakı mücadelenm ınkisafııu gııl 
kip ederken. bir nokta dai ııtJ v, 
önünden kaçırılmamalıdır· .' F. 
keri hart'kaı cok u:.y;lmıştıı ~~ 

• ' dan rupanın şarkında Polonya c(f 

rupanın ~imalind2 Norv~e'rr•"' 
dan Belçikaya, Holandaya, , 

.h 1 tt ' saya, Balkanlara ve nı a. ~ı~ 
dı de Rusyaya ımıkal etııı h• 
Fakat harbin net;.Le>~ her cc~cV 
den ziyade Atlan<ık deniı'"ııes( 
mücadeleye baglıdır. ıng• b" • 
ile Almanya arası:ı<fak,i bu ..,ır 
nusma Alman ve lng:lız toP b' 
b ~ u~ 

larında vuku buluyor. J-{en '.ı ,~ 
karıi İngiliz topragı Almanl.,8' 
ya müttefikleri tarafından ~1 
edilmediği gibi, b,r karış A ul 
toprağı da İngilt~re veya ;ıııı~ 
tcfikleri tarafındcn işgal cd n~· 
değildir. Fakat Atıantık eyı~r 
dolayısile, İngilil topragı •3 j!ll • 
Abluka ve mukab,l abluka ~ · 
hiyetini alan bu mucadcied,e ~·~ 
manya. zaruri olarak. Al·~,ı;! 
~nizinden müsta~n ka~ v· 
Bu yüzden büyük zorl~klar••),;
şılaşmakta ~u~una şupııa 
tur. rP 

B:naenaleyh Atlantik rr.tiicı · 
muharebesi adı l'?rilen ı1'" lı' 
dele, hakikatte Ingilter•;j!ltl' 
denizi kullanmaktan ll'eı'° 
matuf bir teşebbüstür. . Jt"' 

B11 mücadele"!in in k>şaf\ l 
ltın<ia bir hüküm ,•erebi!~~ 
şu noktaların bılinmrsi 1•1 

"' . . ı•r 
l - lngilteren;n ırcmt 

nedir? . ıu ıl 
2 - Almanları:ı denıtJ 

tayyare zayiatları ne<lir? ,,tJ.l 
~ - Her iki taraf da zatfi eJf 

rını ne dereceye kacıar tela 
biliyor? F' 

İngilizler. ıki ay evvrls'"~a 
dar aylık zavial mıktanıtl j!lı. 
dırmekıe .icElcr. Fakat ba re' 
matın stratejik s..,beplerle \ 't :~ 
miyecegı bildlrilmi:;tir. ıııı'' 
aydanber de m3lüma'. .,e:~i ıY 
mektedir. Yalnız son b!' ·ıe ıf 
tık vasati zayiat, dört yuı ~#'> 
yuz bın ton arasında id•. ısrtl'~ 
ler temmuz ve ağusıns 3 Y uıııt 
daha iyi olduğunu ıdclia. ~!<~ 
t1'dirler. Fakat ,unu so}ra~' 
lazımdtr ki İngilizierın. bUlJ' ~ 
!arı gizlemeleri, işierın pd• 
rüm~iğine dair şuphe u)'3 Jıı 11' 
bir amildir. Almanlar. ;on r 
ıçinde beş yüz küsur bın ,J<I~ 
gifü gemisi ba!ı~dıkları;:' ıi~ 
etmk1'tedirler. Bu evvel 

1 4ı·, 
için ver ilen rakamlardatnfııt 
azdır. Almanlar. Bunu. 1rP 
reye gitmekte olan ge~'-~ 1 
jının da azalmı$ oıına>} 

1
_,';i! 

etmekl'e<lirlcr. Hedefler ~ 011~ 
ğına göre, zayiat da ıab;;ar· 
azalmıştır demek ı<tiY0 n ıi _ _, 
hakika Almanlar•n geçe ol"w 
nazaran daha az bir ,,,.!<a~oJ'·,r 
verdikleri yarım m:Ivon eJI/ 
gilizlcrin kabul ettikler~ n , 
avlık zayiat y~kUnun : 11~ 
yüksektir. Fakat şunu u i(;ıı·, 
mak liizımdır ki, aynı •Y~,,,,~11' 
ma~l~rın verdikl~rı . rata~~~t' 
Ingılizlerin verdıkkr• ttı ~ 
arasında yüzde yuz 1' 8;.ı,ı. , 
daha fazla bir farı. , ·a n ıl 
manlar sekiz yüz bin 10

10111!' 
dıklarını iddia ~erJpt . . ~ Jı) 
dört yüz bin ton kı~-1>etl • 1:1' ,1 
!ardı. Bu nisbet ağıJstoS·a. f"..p 
de kabul ed ilece1< ~ •;r> ,;ıı 
ay Almanlan gnre bi'! '(JI 
İngılizlere göre de. ~'ı,a~ı 
bln ton Ingiliz l(eın•"' 
demektir. ·~ ııt li' 

Gö "I" k" Atlatı 1 ' d' ru uyr• ı ~~ın 

rebeslnin inkioafı ~a eti ' 
fik;r \'Creb•kcek olafl 03 
miyetli rakam e•.rafı!ı ıf· /. 
dar büyük ihtil!if v•".1,,ı ,, 

- ur,. • 
Diğer taraftan uç f>lfll' 

mi~-etli maluma: d• I· 
zayiatlarıdır. Almanla:,ııı ~ 
renin ablukasını, dc'.~3 rııe el 
leri ve tayyarelerle . ,~" , 
tedirler. Dörtle üç "~ıc b, , 
zaltı gemileriyle, d0 ~1,ııv ~ 
tayyarelerle batırılı1'~8 rııı' 
kat acaba Alman•~r ) ~ ~ 

t rrtı 8 tJ' yon ton gemiyi ba 1 sı ,-c il' 
kadar denizaltı getT11 -en' ~ 
kaybedıyorlar? ve ~\ e ~· 
bu vaziyeti ne de~ )3~ "°: 
telafi 1'tmektcd1r · ırr ııe 
Almanlar da tnıııJıZ0 ;rler· ~ 
rakam \"ermemekte 80el' ~ 

Görülüyor ki "'uc 018~ ı 
eh1'mmiyetli saflı••',rıl'i$:k ı 

1 
tik muharebesinın f" ı 

·rıJlC 
çok mechuller ı' 

b:r muadeledir 



RuzYeltin uatkünun a • 
kialeri - Batırılan Ame
rikan yapurlan dördü 
buldu - Türk - Bulıkr 
hududuna Alman aa -
keri ~it edildiiini 
Alman Hariciyesi de res
men telaip etti. 

ALMANLAR DA TEKZİP l.TTİ 

Bir çok Mih-
• • ver gemısı 

daha batırıldı 

İ skandinavga 
limanları da 
bombalanıyor 

Londra 13 (AA.) _ •B.B.C.• Kahire, 13 (AA.\ - cB.B.C.• Orta 
Sark. Bava K.araqihınln tebliiı: io-

AMERİKA 
VE HARP 

(8 ... h ... '11 DeYW) 

U!KET 

Plin, Mutlaka Plin 
1 •• ~ırdır. Halbuki 1 .. er~. r )"<.- 0 ınei Sehlfed• Dınam) dar yaptıJdanmlZ ıhtiyacın yuz. 
nın n ~mk~n ~ !_encusine teslin:i. l('k t;n umumi teneılni ih~a e- de otuzunu bili! karşılayacak 
n:, rr.ü kun dE:ğilse. kendisın·n d~ctk ve muasır !l'.edenıyetın se. halde değilair. Devletin umumi 
taş.y at>ılmesi içiıı yolların em - viyesane, hatta, ü.ıüne ulaşmak meaiai dışında kalan işlene 
niyet altına alınmasını istiyor. lş- yolunda kaybettig:miz uman birçok noktalarında ise eme~ -
te bunun üzerınedir ki Amerika. mesafesini sür'at1e bize kazan • mizi ve paramw israf etmenrif 
bir devrive sistemi icad ediyor. ...u ... d :-ı.. 1..:1- .:...--a.ı•ı·-: ... ~-- d.,.. 

J dıracak !'"-.. ır. - - ..--. &&068 uv•-"'J'. 
Bı.. sisteme göre, Atlas denizinin Avrupa harbinin bizi de muh. jmık ve U"zu,y& lwlh çalıf'liJııu& Alman Hariciye Nezaretinin 

sözcüsü. Türk - Bulgar hududun
da ~iman askeri lllhşidalı ya -
pıldılt hakkındalu habe!leri res
men ve kat'iyyen tekz1p eyle • 
miŞtir. 

İngüiz tayyareleri Sovyetıerin .Cdiz ha\-a 1tuv,•etıerı Peqembe saba-
B'alhk donanmasına hücum için dl 8ici17ada Meslna ·Umanın• qır su. 
kullanılan Alman üslerini bom rette bem•lamışlardlr. Son Uu sun 

ba41 ııııntakaları içinde Ameri • telif bakımlardan maruz bırak- için tam ahmt halde deliliz. 
ka harp gemileri ve tayyareleri tığı mlişki.alit be\ıti ae devlıetin Memleketin ınmımt kalkın • 

~balnalıdır ki, Amerika 
v_e denızieı ı fetetmek 
npılan bir dünya kuv. 

~-ilkelin ıı hududu üze-

HCi>RTI - HlTLER MÜLAKATI 
Ankara Radyo gııazetesi, 11or • 

tinin Hitler tar3f.ndan kabul e· 
dilmeeinin her tarafta alaka u -
yanciırdıitnı söylüyor. Bu gö -
rüşmenin Macar Gf:nel Kurmay 
Ba~kanıntn istifasından &0nra ol
ması bu allkayı arttırmıstır. -Zan. 
nedildiğine görf', mülakatta Rus 
cephesine daha fazl:ı Macar as
keri gendeı il m~ın mevzuu bah • 
solmuştur. 

Macaristan n halen 500 bin as
keri vardır. SovyP. lcre karsı har
be iş'irak eden mıktar iıSe 50 - 60 
bin kadardır. Macarların cepheve 
birkaç kolOl"du elana ~nderece3i 
tahmin 1!dilmt>ktedir. 

.JAP.0.N ALMAN 
MO'ZAKER~LE'Rİ 

Tokyodan bfldinkl1ğine göre, 
japonya namına söz söylemete 
aalihiyettar lir zalm muav•nı, 

japqnya ile ~erilta arasındaki 
mibakerelerdıen lbbv'er devf e(. 
terinin haberdar eamp etlilme -
diğ1 hakkındaki suale cevaben 
•zanaetmQronım• demiştir. 

balamak' adırlar. Almanşa ile • • arfUMla iasiıtz ....,,...... bet -Mih
veı- pmlı;ipi pek mulatemel olarak 

iskandina\tya arasındaki miina - batırrolflardu·. 
kaJita lelite verih'llektedir. Bes • Diln l(inffib He.landa açıldırrmd., 
tOltta biı- HayJikel ta)'18ft fab • triİ)'Ük -t.ır ~l tuhıştunılmujtur. 11\tr-
:-lkuı ela dahil Almak tizere bir tem~stınü ~ açald&rulda ~-
,.,.. ... fabrikalara al,.•lüian altr bil- reden blr kafilede bir .-nt7•. 7'ae 'W.-" ~ Holaoda •eddarmda Ud ,.U,,e "'8Wt-
cumlarda bulunulmllıf, biyü'k 1er Olmuıtur. 
yangın1ar çıkanlmlfhr~ Buradaki Akdenbde ~ bir ~ ıe-
deuiz tayyueleri. 'bOmbalan - misine iki isabet olmut ye semi b:ı

tar bir halde bll'llktlm .. r. 
mıŞtır. 

'Ki1eWe &er•ne \'e limanda 
bily.ük 1an.gmlar çıkanlıauftır. 
Dün gece ~ransada Jlolenya ve 
Havr doklanna, ~acveçte HllY -
gezen ve Stav.angc-r 1akıııJaruıda 
tayvare meydanlanna hücum e
dil~işlir. Bu barcütta 3 İngiliz 
ta,·ı-.·arcsi ka)"bolmuştur. 

Pariste sokak· 
lara mitral
yizler eada 

Lizbon 13 JA.A.t - Parilten 
yeni- ıelea. kimseleı-, orada vazi • 

(1 IDcl IM!Mtrn Denml 
va prtları ve areZi miifldilitı)n. 
dan babaetmeje bAfllJldar. Bu 
nokta, Rusyacla bili>•• ,.ımaı ve 
merkez cephelerinde sonbahar 
mevsimbıin muharebe mıntaka • 
ların kendi- ellerinde bulunduk • 
lu bir manzara veırdlğinL hareki.. 
ta zorluklar çıkanlıjını göster -
mt-ktedir. 

dıclaşmakta ve bu mıntailıalar i • umumi kalkınma babmındaa ta. JDMında tattit ...,celim.iz plla 
finde 1ördükleri Alman denizaltı aarla4ığı bazı büyiik işleri t•r ltir defa her pybı hlPı'a 18 • 
gemilerini veya tayyarelerini İn- aruretini ortaya ku)mut\ur. {~ lmlann, zatı ~ ve .nularm 
gıJizlere haber vermektedirler. A- kat, mii§kiilit -bel't.araf olur QJ. • dlflllda ye 1'ehelnehal. -una ve 
m~rika k t•asınıa emnıyeti için maz derhal bntlı bir smette en ılli noktuma kadar tilıllen ele. 
çizildiği bildirilen bu m ntakl'.lar tatbr.< mevkiine so:,·acaıınnz bir tahıatan şahısa başınlmak ka • 
twıyli geniştir. Amerika .babr:ye plinı elde bul .. ~.ı.mı,_ mec • ıarila buırlanınt1 olbıl' .oı·uı plan 
na:nrı Albay Kno~ ~rde ~ ve bun" şimdiden •ır - olmak. ye- Killi Şef lnön · nia 
verdiği beyanatta bu IDlll'8k·anın 'Demiryolları f8bekerim k -

"kde ·rmı derece.... lıyabiliriz. ~mali Atlanb yı " - volundaki yiibelt um n ~ n...ıı-· .,_ H ·ı a Bu plan. nüfo.ı;, Aofusta teca - ~ 
uzandığını b~u.ıfuı-. arı 8~ cles ru kenclimiz~ rehller ittıhll 

• · d nüs, maarif ve kfiy davalanmız • b;ıkıld gı zaman yırmı erecenın .. x. ........ bulunmak l!ıti---·-'--ız. 
ıdiğ ·· .. r dan bashyarak kuıacağımız -sır .._ ~J 

İzland-ra kadar ge i goru ur. Ayni irade,. ayni ua. •-' rulaı. 
ka b. ka y ve hafif sanayie; her nevi tica • ..., ... 

E.c.asen Ameti nın ır ç a da hazırlanmış bir plAn bw ~ 
1 

· · d.. yanın __ ..,., ret, is~ihsal, işletme, imar, isün, 
evve , yme yenı un ~-- bemehal ve mutlab rü_Jetimia. 

t 1 da Groe nakliye i"ı...rine \'aııncıya kadar 
vetiı• namına z an ve n .• ~"' .ı-ki biiyük ""'~..ı.ı-eye- •• ı .. .tıra 
J ske k t bütün sahalarda hakiki ve seri goı;" .0.1&&-J ....,.. 
land adalarına a r sev e mesı. caktır. Eter taqün vatanın bü-

. t k h dudun"· bu kalkınmayı umu!Tli ve muayyen devnye mın a ası u ...... 7illt bir kısmında uÇtm.. 1ICa fi • 
aciaya kadar uzandığını anlat - tedbirler ve usu•ter dahilinde meDdiferle RJa'bat elmek imk&. 
mı.ktadır. mülihaza edecek Dır plln ola • nını balu,...t buma ı..ıÜDÜD 

Bir baftadanberi Amerika ile caktır. Bunun için de her ~yia bir demiral plinma lllİDDetta _ 
Alm&nYJl arasındaki münuebet. bqmck nelere muhtaç bulun • nz ve ~ yıl 1-oyunca h~ir 
lerı büsbütUn pratnıeşıiren Gre.. dujumuzu ve ihtiy:J4 derecesini ifimis plinlı demq.ebl ..-fi .. 
er torpido JDuhribi hldisesi işte sıralamamız ve bu p!Anı tahakkµk miz kadar ral\Clı!'llanh otamaıaur 
bt& mıntaka içinde çıkm14tır. Ve ettirecek kaflllı~ temin etmemiz ta,. o ruh, ., azm. 9 ~ bl9 
Rı=&vellin diin' IÖylediii nutuk ela lizundır. uırmınl ve IÜr•atı. UllcıııdawuL 
bu mıntakalar içinde Adrika Yirmi yıllık kaümına maa • da daima ftftlıter •ınıl.tr' ~e.. L 
tioııJvmaJıaa verilen reni ırazi • imWa farcla1uuP buJün gQ- unma'k 1ı1tmM1 r L.: T"1'k va'-9 
fe-bakımınclan dikkate ~tar. rüyanız. Bu kaltınm~ da plişl mnm her ~nnian mwmi kal. , etin ıür'atle fenalaşmakta el -

dıığunu söyın.,.rlar. Şul'aya \>u
raya yerlej\irilen mitralytzler 

ıııı=m-=====------===-====-~ı buna alimeltir. 8J mitratJöz -

Alınantar, i.eningradın mili • 
tabkem sahra menileri inWule -
ki 11U11n tarlaları an1man keL 
4i1*hie bir gedil açmala inUvaL 
fak elinuşlar, RUslar da AlDWl 
taarruzunu önlemek için y.apbk. 
la!"ı mukabil taarnız!aı'la Mzı 
n'lktaları ,ri almışlanlır ~ 

Metkezl:le Sdvvet ml*itfl taif. 
ruzu devam ~ir. Almaa • 
lar. Smolenak'in 80 1tm. pmal 
pr~.ııde Rusların laDklat.la yap
tıkJan mukabil taarruzu kırdık -
larmı wcıır&nrtar. 

Şimdiye kadar bu emniyet m~ ~ aüze1 temin etq1e."1Ü4 ,;e bir pli- , ll:nnm•IP!• aneak w• _. da-
ıakalan içinde deftiye vazifesini na. eir 81nJ& istinat .eWrmit .a.. iVa1arı ,içine almıt ve Mpnna 
yapan Amerika harp aemtiert. Al. duğumuz mauha'1t.aktır. Ancatı: iıUinlarını ~- t et11Uf plinh 
ll)8Jl denizaltı I~ ve \ay. memleket 0 kadar d.iha mesaiye .,ir mesai temin«& ~tir. 
y&l"8lerine karşı harekele ıeçme. m.u.htaç baldecliı 4i şiıml"re a.. E.TBll lzzıi..T ~ 

(llirinel Sahiflıılen .De.vaat) 

.air Alman ~mın eôırl rev-
. 1 misinde Bitlerin Len npwdın beheme-

Almanlal' tarafından bal zaptedilmesine ihtı,yacı oltluju •P-
diftlhcu ~ikan ı.e. I lafılmalttad1r . .Emlnte, Aım.tı a"ke-
tı 11ıa-...ı Rebİll M r , rındef\. her ne plihllsına olursa o'lııun, 

'-·a ' febnn önlimüzdeJd int ltac: &'bn <' nde 
Greenland yakınla • behemehal alı.nrnuı tebll& edilınekte-

"'te.Çeft etıllll güni de dır. 
e Şılteru Amtt"kan Lenirı&radtn dış. müclaflluı. Al 
•.aım t -aresı ta- cenahına tehdit etmft:tedır . .Deınlryul-

ı..-~ an ı," larlllln tebre )"&kal lııl•ımlan zı ·hlı 
1llllltQntnuştı trenlerle aıııhafu:a edilmektedir. 

Vı\ZİYETİ FENA Bir ı.ıaq~ zapretmek sti;ıea Ftne 

lsriçre cuetelerine kuvve&ıerl ~r 
~ester, lt.lyada vaei - • ·-vv-a•--e 

verıcı olduju.{ıu bil. 8U·• , .... ...-

ltaWan en&Wtt.ri 
düi en valiyi da -
airiirnif'iir. 
YDlll:elC ·mRDUR 

(JUriQtj Sab,ifeden Devan) 
beJetl reisi 1luneltle görur
uıüştür. 
ŞimdlDil ,.rMerce lngıliz 

IVeı ayyaftsi JhlaJaya eöu • 
•rilmiş bulıµımaklatlır. Mü .. 
lUm mildaMfa lum "llladıie 
,. ... bulwmıKıamr. 

Ameribdlk ~ fek • 
mi heyeWiıin fim izuı da 
IJluzvelt tarafindan la~u l e. 
clllmiftır. He' e Amwıkadan 
Scwretlere yaoııacak yaı·dım 
hkkında et•a& ~apor Y r -
met. iizerea-)'tba4a lleskô -
vaya d.önecekt "', 

a•c•ld 
Adalar Psti idare 1fet'eti laratm

dlln tMa pce _....... Yat Kliipte 
aeqin btr bUo ..erfleeekUr . .Davetıtıe
rfa ve- Pattl1ilerin bet vaklt seç rıne
lerf için ~i baztrlanılmak., 
adır4' Sdlıba bqa lauausl v&pur Ada
l'ara ve ~ b-*ft edecektir. 

.., .. 2108 1'000 
• ım , ... 
• - 300 
.. - fOO .. .. ... 
ı • • ıoe 

,.. addMı _.. ..-addi mfWalle açık elcslltmeJe konmut-
~-..111 JliulanDıla _.... •• ~. bıııaıesl 11/1/"1 Salı ıi.lr\i 

-vsa..-ı ......... ~ta. e-tn.,..• i8'aQu! 
~9'11İ11flllltliade ve lleldep tt.ı""*111fode drQleWlir. isteldile

..... ,edl luçuk lemhaat penıla&Vle birlıkte mektepteki ko-

.anLALEde 
~4'W4Mllitnı iki büyük filmi birden: 

11 lllIT 111 l · blllll •• 
Yaprakl•r D6kUIUrken 

RVET DE 
..... D6kUlecektlr. 
~---- tlilrilliirkea ...., ... ceWllbie 4e Mnet 

, .... -..Lııı • ltemi ,.,nldar lilN sanlar. PiJ .... 11. E.J. 
~'ıı-flnıa•1-ı f'•rıada ~. 

(JS•) .... 

}er, lbaZl .Frauızlaı·ın idam edil -
dilini bfüllf'en ve acı Wr kin 
mramlıran bti1M!irter knşllmda 
~pılması 'm1lbtemel ıeahiiNlta. 
arrni nmanda mukt.bele Wlmiısil 
oiarak Alman askerJerint ~ • 
mek iizere vukµu .11aubtemel la 
arruzlara karşı \!oymak içm yer. 
leşti~knqUr. 

Şimdi. ortalık bı·3Nıktan son
n pt'k az kimse IClkap çıkmak -
ta. $iiıema.ya ye l'Jatrt>M:.cW •z 
k · mse lftmekteeir. 

Memlltetm bet' 18111fıılfla ~
kıfat devam etmekte ise «ie bu 
tedbırier, fabrikal;mla v.e erciipı.. 
le Clermont Ferr.and ve Saı.t • 
J;tlı:mle'4e vukua ~l~ıı ..sa~t·j 
hareketle.tile brp;p1ıklara ~ 
olamıyorqış. 

Marai\Ya.Q.a... lt~t~-.~e 
komisyonu Aıasırı~~ ~ -
matına milracuda, himaye ta _-t 
lebinde bul '11l4ut. lan, aö)'lt;ıı1fek.+ 
leci r. 

A 

ATLAliTIKTE 
{B nnet Bahileden Devam) 

hu:nve e~ .emretmişW .Bti 
S\llar girecek olan Mihver gemL 
leri, ihtara lU.Uın ,Orülmeııleıı 
ba hı-.lacaktır. 
Şimdı blandanın ~rbında A. 

. muikan \"e şarkında Ingil:z harp 
gemileri faali1ete .geçml§tir. He
men tekmil Ok)'arıua Almanlar i. 
~ı:t tehlikeli bir mıntaka haline 
aıı miş bulunmaktadır. 

(Biclnci Sekife.len Devaın) 
dın ve ~Wl t&;dhitçi Jwmü
niat çeteleri tarafındiln öldürül • 
düğünü Wlcünaekleo~. 
Bazı aileler tanatunile katlediL 

mi,, biitün evlere ~ ftrilmit.. 
Bosna Saray llap.e pmendi -
fer hattmda llliilıa'kw.t 6ıl'ID\li
ts. 

Hayd\itlar ~ ~ Sebatı 
arasmda t.Peren v•purfar~ ,ae • 
jirilmif olan erzaM imha e'mif. 
!Mir. 

TedhiKiler kaçmqa muvaf -
fak olmualudır. 

Alman-Sovyet 
ll•rbln• bir tlaklt 

Alman kapakları, SrnoleMlc'in 88 
~ 'Şimali $arkllinde SoVJtllle. 
rln tımklanrı mijzaheretl ile Mman 
ınentlerlne llOaam ettnrferinl uwı 
etmektedir. Bütün bu hücumlar kuv
vetli Abnan mUdefaaıı laaqısında lu
almış, Ruslara kanlı zayiat verdıril
mlt ve bh ~tank imha .tHmfttlr. 

Alm&nlar ~l'ln Cenup Doluaun
da 1'fli bir taarnız laareklttı için ıerılş 
mlkF.uta bMlrlıldar yapmakta, bun-
~· eliler cepbelerden taurru.r ettili 
mııuzam kuvvetler 7ıjınaktadır. 

Bu kuvvetlerin BudlJftl ordularıaa 
kaqı, Klyef - Harkof arUIDdald ıe
ııı. sahada btiyiik Wr meydan muha
rebesı )'8INIC8idaft tahmiD edilmekte. 
dir • 

Dı,er taraftan Almanlann Leniıı
ırad mmt.aka.sıncla büyük lruvvetter 
tabfıt etıtklerine fiiphe edllmtntekte
dlr. 

Leniacnd'dan ıelebllen ............ 
,are, bu ,ebria baza mıntablarmda 

cok f i.k ~ DYvftlei,-Je Plıldll ............ 

Rus te"bliğine ıQıoe. Almanlar 
Gcmelden Desııa nehrine ilfrle • 
iniş ve Ruslar Çemigov şehrini 
tahliye ttmişlerd.r. Anlaşılıyor 
kı Almanlar Bwlyenni ordusunu 
fimal yaiı,ından ka~ ..... k ve.tc. 
raeenize 4ojrµ sü~k imha el.. 
~k ,pllnınllaıı vaıceçmemiŞlet. 
dit. 

döriilttyor ki- l!llİ"lmaie taar -
ruı edeft Timoçenko ontmıuwwn 
acele etmesi ve bir an e-nel Go. 
JJltl tieı:tne ilojN-~ ll • 
z indır. Şfmale kuvvet bycbran 
merbzdetci AUrti'd drdUIU zayıt • 
A'Jhrf~d\liU ifln ~ fınatın 
kaçkı.tması hata olur. Mman!ar 
m~ide JitüclVtada bültiııur -
ken cenahlarda Voroplof ve •ud
yertn · onlUlan .üzerinde llıltice 
am.,a. LenlngrMI ve Elf«'i aür. 
atJe tşgal etmeje çal!pyorlar. 
lbıs1ar da merlleideki Altiıan or
dYSUDU. mailüP -etm ğe ga~ ret 
edi)'orlar. Alınanlar Çenrigo.v .s
tikametindeki munftakiyeti ace.. 
le tevsie çalıfaeaklardır. Bu, Rus. 
laı· iç!n tehlikeli bir rneıydan mu. 
harebesi halini alabilir. Merkez -
dm Gomere dojnı 1eri bir mu • 
kabil taarrm 3_apılmazsa, paha 
sonra ~an taarruzuna durdur. 
aıal çok muşkiıl olabUır. 

Bdtl• ve timle 
benle n•ldlyat 
Haparpıl61t İalas,Jonu ile dtter 

De\•let t)em)ryoDan istaSJOftlanndaDI 
Şam - Hama ve temAli ... ilyollan 
ftbekeaiııde Şam, Tarablu..-, Sa
mah ve Nas p ista17oınlanna ve lnlt 
demi1'7oJ.u 1J9bekeslnde Baldat - Tel. 
lçek tısnundllki lstaqoalua ve bil
mukabele bu~~ 
laruıuza ırenle doiru J"(lk naklipbaa 
bqlamlırdltU'. Bu ııWl711& linlWk 
11am v._,. JilcA haliade v. baa ,art
l•d• ~· 

A,daıe gizli lı011111•• 
kıan bqına Jer 

Jtumbpula oturan ~ ilminde bl
rl evvelkı ıeee evine celirlı:en itaran
blt bir •luılda kızı Apvni7I bir &ene
le bldUde •mDll ..,..,,. kolwfur
ken ıörmüıtür! .. •P hemen o.tlerlne )"illıQmilpe 
&t .-ıç •vdasedeler .ellJlleti &arda 
bularak dele tatuşap lııaç1fır1111ardırf. • 
Bun~ bllbOtüa kızan Aaıop ~'·ine 

sil :w ve pç vakfe kadar kızını bet
~ &t selmediiini dreıek, •st&
ran l.O'kuauna lıabammill edememJt u-. 
)'UDIUlturl. JCız •baha brp eve dö. 
nilp edalana cekllnılı, 7atmışbr. 
AıoP aabahle7ln ~ aqamki 

vak'a1ı Mlu'bprllk eline kalın ve ko
caman l>lr .opa aeçlrmlf; 07aramaz kı
:mm Mr ubah a fafeti çelmaek 07.ere 
Ozerble ııaklırmıttır. Fak.at ..uen te
tik~ olan ApYDl MmeR babÇe)'e k&c
m)flır' .. AıoP 90llUUll aallı7a •Uva 
kovala~ız d• koınlulunun bala. 
sem• atıamıet.ırl.. Lllda Apval bu
rada bıeJecanla kU)'\.\1U i&'emenua, 
kofert.en ku7uya c!OtmO,till'!. 
~un aldı bemen ba11na ıetenıt 

.ApVJUnln kurtanlmuı için ı.,,.-. 
-.ı-u.tır &'tNftllll ..,..._ ~ 
mif)er bolull'Dllk llall:9 olen ......,., 
bnll ~ ........ ...,..._ -~ 

l" mezuD dejillerdi. Amerika harp --==----mıı!l---------=--==ıı:s:=:===-ııııım=-ır lemfleri, hu mıntakayı mira~ 
ediyor. Ve bir Alman d~l~ 
pmisi gördilkler\ Wll'11. ~gllız 
ıcınıı.rn., ~r \'«İYorlarJl_ı. 
Greer tcspiMmoun b6JW bir 
~ Be ta,,... ~e11 gemtler -
4en ~QltpSı y.pn bır ihtiınaL 
dir. '(a .Amerika pınısi, Alman 
emi7.Altıl: ,.,,,Uini ıörüace, tnıi. 
lidere .laaber veııeeell yerde ken. 
disı taamıza pçmqtir. Yabu4 da 
Alınan denizaltı gemW Greer'in 
vazifesini 11fldiJinden fngilizlere 
Qber vermesine maha! verme • 
mek için kendisi taarruz etmit ... 
tfr. Hanpinlıl ...,... oMlutu b& 
ki Ü llarbln IOtlUft,a iad&r anla-
~~r. 

Fakat timdi Ruzvelt, ciün BiJ
le$lt'Ml'1lkda. tMitidall Wyle, bu 
rmntata içine ~t olan Al • 
qıaıa ve-ıtaly~ oenluttı ~ıe. 
n. krgı teş açmaları içın A. • 
merika d~a emir verdı. 
.ğini bildirmiştir. Ruzvelt, denız. 
altı ıemilettnl zehirli )'11ina bıen
zelerek. 4erha1 ~ edilmeleri 
ıaz m geldilini söylemiftir. 

Bu kararın ehemmiyeti apür
Gır: Amerika, bundan böyle, do • 
nanmasını kullanarak, İzlandaya 
kadar uzanan b1ı' mıntaka iç:ntle 
Alman denizaltı •miletinin faa. 
U,-etlerine mini olacaktır. Ame. 
rika kıt'asın:n emniyetim koru -
mak batıanesile alman t1u teıfbir. 
leriıı, lnaillzler için yolları eami. 
yet altına almak maksadına ma • 
tuf i»ld.Uju tüPhesizdir. 

.Ru&velt bu nakilyat )fiJMle tn. 
gilterere ~ ardl!lıc:W Vtlsondan 
başka bw yol tak'p etmektedir: 
Vilaon, 1914 hari> nele, denlZlerin 
1erbestlsi ve t.tta:-nflann haklan 
ve saWhyetlm 8'1rincle ısrarla 
barak. Ameribdaa ~ 
)"allllaeak nakliyatı, Amerika ti· 
eaıı et ıemtleri için ele ya,mayı 

temin -etmelt çahmup. J'ilha ~ 
kib devletler hwuılin bitarafla. 
ra ait ticaret ter.ıılert için bazı 
haklar ve muunıyetıer ta•ım•., 
tll'. Almanya bu haki.ata riayet 
etmediğinden Vil!IOtl harbe girdi. 

Jluzvelt. bu h&k1ar Qzerlnde 
durmamakadır. Faka lnıflteuye 
yapılacak nakliyatı. başka ve 
fiipheslz daka pratik bir t~birle 
temin etmek istivoı: Atlantik 
boyunca Avrupaya kadar uza -
nan bir yolu emn~yet altına ala. 
rak bu mıııtaka içmde tagmı ve 
hattı Amerika g~lerinin em • 
niyetle nakliyat yapmalamu tıe. 
mine çahtıyor. GOruliıyor kı 191-4 
harbinde Villonun 1>;ı.raf devlet 
ıemilerine alt haklar üzerinde 
18l"arla durmasına amil olan dü
şiince ne iıse, bugun de Rıxvel -
tin ~emniyet mınü.uı• üzerinde 
marla durmasına lmil olan dL 
pince odur: Yani dfaima İngil • 
tere ile Amerib araaında uk • 
llyatı temia eımekteo ibantlJ'. 
1114 senesinde Vilson tarafı"'•" 
y~,.~~har-

Partisi 
(1 Jacl Saldfedea Deftrd 

entensan v~ - ctll:lll INhq tlerfdt 
~ ... ~ .... .....-~ 
clüiün mer.lml masaOedan kurtal
mut ve daha 17i bir teklJde etl•-il 
olacaldardu-. 

llu &ec:eki mlaameı'Ne bnıda ... 
~ .abalı& karlı melıldede 16-
ratmedik a1me1er. ejlenceler ,. ... 
eek ve 1U W'e caz aatmeleri aramuta 
8oPu lldileeektir. 

Böylece büWn llebet ke,.u U. a.. 
iazın ~ak atlan --- bdar .. 
kahkahalar, mel"u: ~ cmllı'a
Cllttır. 
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CİN ÖMER 
_ __.,_ Yazan: RABBI TALAS -+1--

umumi Harp s 'leleri içınde 1 ni gelen jandarll'a o_aşça,·uşu h~-
idi. •B ... • kasab""na ven gel - bcr alıyor Ona gızlıce haber gon-
mıstik. Erzurum taraflanndan <lHcrck, Cın Ömcrin evine ge -
'bi,.çok muhacir gc.miş olduğu ıçin lcceği günü haber vcrdiğı tak -
bu kasaba p kada. kalabalıklı ki ' ditde, hükumetin kendisine 1000 
ev bulmak imkaııı yoktu. lira vereceğini va iedivor. E•a:;en 

Evsiz kalanların, cami, han kö- Cin Ömerin ~errın<ien bizar olan 
şclerinde ve çadı.Jarda barınan- ·Cücük Haççe., bu teklifi ka -
Jarın sefaletı Ve Feri~anlığı yü- bul ediyor. Ara<lar. günler gcçi-
rckler acısıydı. Açlık ve ıztırap y.or. Bir gece; Cin Ömerin evinde 
ınsanların çel!rl!?M' n! bırruşlur - geceliyeceğini, Cü:ük. Haççe giz. 
muş, sıhhatlerinı Lozmuş. gün a. lice karakola bi!d'rycr Jandar. 
şırı hudut boylarından çalkanıp malar derhal evi sarıyorlar. Pu -
gelen ·bozgun ve ölüm haberleri sudan bihaber olan şakiyi mahir 
b•rbirini kovalayıp ı,'1ı:fiyurdu. He- bir andarmanın kurşunu öbür 
le şafak!lin başlay1J> akşamıı~ geç dünyaya yolluyor Gece derhııl 
vakitlerine kadar fırın önlerinde ölüsünü kasabaya getiriyorlar. 
ekmek diye bağıran, feryat eden Bütün kasaba hal!,ına gösterile-
.halkın teşkil ettığı manzarayı gör- cekmL~ .. Vak'a h•kKııo<la tafsilat 
ml'k İn$anın tüylerini ürpertmeğe bu kadardı. 
kafi idi. Bunlar yetmiyormuş gibi O gün ikasdaba!ı işinden gü -
kasabada bir de hırsız belası var. cünden vaz gcçmi~. Cin Ömerin 
dı. Hemen her gün bir ev soyu - ö!.üsünü görmek ;~in harıl tıarıl 
ıuyor, bir insanın ranına kıyılı - hükumet meydan·.na koşuyordu. 
yor, fakat zabıta buna bir türlü 
mani olamıyordu. Bu civarda Cin 
Ömer adında bir e:ıkiya vardı. 
Bunun yapı.ığı i§le: adeta dillere 

estan -olnı u. C•n Ömcrin mcn
ldbeleri ağızdan F • .,.,,. dola~ıyor, 

kıydığı eanların surıdiJrdUğü ha -
"nümanlaruı nyısı esaba gınni -
)"ordu. Bütün kasaba "f'e civar 
köyler Cin Ömerden el'aman de • 
mişti. Bu adamın korkusu o ka
dar ruhlara sinmıştı ki yaramaz 
haşarı çocuklar biie Cin ömerin 
adını duydular rr.ı. o saniye so -
lukları boğazlannJa kalıyordu. 
Bu herifin arkasına nııkadar dü
rulmüşse, yakalar.~mamı<;. her ta -

k.p, b:r iki jandarmanın ha)a -
tına mal olmuş; yflluna pusular 

kurulmuş, yatağı ;;,.~fnlunup mu
hasara edilmiş" lakat bu mahir 
,.e canbaz hırsız lı"• türlü elde e
dilcmemi~, öldurülemenıiştı Cin 
Ömerin şerrınden :ık~am olur ol
maz, hrrke• kapı<ını köseler, e -
vın~ C:E'k!lir, gece>l r b~ .. yere s;ık. 
nıaztlı. 

Hele onu vuran jıonrlarmayı halk 
kucaklamak, nişan alan mü:barek 
gözlerini, tetiği çeken ellerini öp. 
mek istıyordu. Kuşluk umanı 

ıxreydan lııncabr~ balltla dol -
Jn tu . .Bağıranlarm, enlerin 

anında mtrıltı lı:ılinde bır ta • 
ikım Sl!Slcr uzanıp ~iyGrdu. Çar. 
şailı, ~ldirme!ı kadınların heye. 
canları görülecek 'eydi. 

Cin Ömer, tahta bir kerevetin 
üzerine yatırı1mı~tı. Onu vuran 
jandarıı.a da silahı omuzunda a • 
7ametli azametli dolaşıyordu. 
Hükumet dair<'Sinin pencerele _ 
rinden halk ve memurlar başla _ 
rını uzatmışlar bu manzarayı 

seyrf'dı~ arlardı. Bu arada halkın 

KAT'iYEN 

IHTiYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 7aşmda oldufu halde 7ı1Zünde b;ç 
bu Çİ28i, hi~lr buruşuiu 7ok tur 

Atık, J\ID'lıUflık. ve 1kr genç )n:unkl 
,Jli>J kumnuz bır cil~ Adeta bir ha
rika dene.bilir, Fakaı bunun tennJ 
bir Jz.ahJ V•rd.JF 

ftte. bu, Vl,yana Unıverıııesı Pro
f~ril Dr. Stejakıl'1n say8J11 hayret 
ltqtı ola:n .. Bl-1., ın noUcosldlr, 
.. B~el" ht-r 1umupll ı.-·e lçusursuz 
dld jpn •lıem oı.n r~leştirlcl 
ltvmetll •• ~ unlUl"dur Şlmdl, 
pentı. rmklelıl Tokalan lcrmtiııda 
.. Bıoe<!I,. b\llundutundaıı , al& U1\1T• 
ken cilduıW besler ve ~llrlr. 
H~ sabah blktıtlAlıda ciJı11 "'" 
bıırı,...ı.ıw.lorm kaJboldutun11 ve 
biraı dah" ıençleftituuzt rirtlnil-. 
llilz, 

Oliınıılilıalen lCia ft ~H rdklelll 
(yalıııİz\ TGlaıJon -.ru lnıllaıııruz 
8u A7«le oldlnlzl taulor' ıi711h 
"'*lalardan rarr ve aeıı< -
- ~. On:ı-.dllh•
~ ve OTia de lrahıur Y0.0-
nüzün %37lllamıt adal•lerln• niha
yet verin.it Bu <;1rktn teftden kurtu· 
!unuz. M•k~lı luz olduğunuz U· 
mank.i taze, .sıka ,.anakla.rı.Qı:ıı ve 
tatlı gıııellitınızJ tlttiaap ediniz, Cil
clın {ld8"ı olan bu iki muhtelif To
kalon luemtnın harikul<\de netice· 
Jerinden fe-vkal.Ade mahzuz kela
e:ak~ma. Ak~\ tdkd1n:te paranızı 

memnuN.yetle Jade edecelıı. 

PARASIZ - Bn gazetenin her 
oknJucu ba3·aıı ı . derununda (Be. 
ya:.. ve penbe) renklerdeki Toka. 

lon kremlerile muhtelif renklerde 
Tokalon pudrasının nünıuneJeri -

ni havi lüks bir gü.cllik kutusu -
nu a1abilir. Ambalftj ve sevk ınas
raf ı olarak 20 kurusluk bir pul 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

~1 Zirai ~~ 

Kuruluş Tarihi: l 8R8 
Serınayf'ei: 100,000,000 Türk Lirası 

t'uhe ve Ajans adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muamelele.-i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zinıat Bankasında kumbarııh \'9 ihbarsız tasar· uf hesaplarında ea 
u 50 Uraoı balaaanlara senede « defa (ekilecek kU?'ı. iie qafıdalıi 

plina ı:öre ikramiye daiıtılacaldır. 

' ..... 1.000 Liralık 
' . - . 
' • 251 • 

41 • ltl • 
Hl • ili • 
1%1 • " • 
llO • u • 

t.OOI 
iMi 
1.C80 .... 
5.000 
t.800 
ueo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ;:ıa ralar bir sene fç:nde M liradan 
~şağı düşıniyenlere ikramiye çı.kt ıii:ı takd.tde % 2(; fazlasile V<'rile
ce!o:tir. Kur'alar senede 4 defa: l Eyhll 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz:ran Urihlerinde çekilecektir. 

GAUTHIER VİDAL __ , 
Ev İşlerin• 

A 
HOROZ 

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

mahsus her Cs.11.."' Kun1a:ı itin 

NILIN 
Umumi sabş 

deposu: 
1~tanbul Çiçek.pazarı 

$Okalı Altıparmak 

JJ;,ın No. 3 - 4: 

Bir sobah kasabnyı saran bir 
gürüı!ıi :ıc u) andık Halk kapı -
!arın önlerine döJ..\ilrPüş bir nl
vclt'dir gl<liyordu. Cin Ömeri öl
dürmüşler .. Cin Ömcri vurmır.;
lar ...• Her çehrede bir sevinç bir 
ferahlık vardı. •Berlrlua edenl~r. 
liınet savuranlar .. •Mezarında ya. 
tamasın d \-enler. •Yavuı. ıt.n 

rontı uyıız'luk .... , Av. n belasını 

bulur• gıbı bı;hassa ıhtıyar kn -
duı~ar:n tekcrlcn;eleri ku!t.ıklara 

araslndAn bcr ıhtiyar telaşlı te -
laşlı Cin Ömerin yatt:ğı kerevete 
doğru yaklaştı: Ölüye doğru eğil . 
di. Göz;criııi ayırarak baktı, bak. 
tı .. son. a bir kahkaha koyuver _ 

dı. Ve .oanındakilere ellerilc k.ol
larlc bir takım işaretler yaptı. 

HerkPs başııı, bu adama çe\'ir -
mışti. r\ıhayet bu ıhtıyarın k"lu. ı a~ağıdaki adrese gönderiniz. 

Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünden 

\arpan ilk eumlele:di. Neler, ne. 
lef söylüyorlardı. Onun ad.un ba. 
lf.ra bağı!a artık korkmadan a
gızlarına alabıliy-.;: lardı. Halkın 

hakkı da vardı· Bıı amansız bela 
!kasabamn scnc1crı:c semas.nda 
hır kara bulut gıb., veba illet' 
gıbı do!:ışıp durm·.,ş halka ne u)·

ku>u' gccclcr ge :tmışt. Cı" ö. 
mer1 bu c varın ha •:ası!1da her za. 
ına~ nefesı du:;~lan o:r umacı 
gibı ıdı.. ·asıl oldümıü<lndi? 
Hı'rkes simdı b:rh rıne bunu so. 

·uyotdu. B.r nıı.id~tt ~'Hlf3 b· c -
het de bğrenıl<L. 
Eşkiyanın cıvar köylerden İıı • 

~ ndto Cücülı: Haççe• adında bir 
do.sili vamıı~ Bur.u kasabaya ye. 

nu ha\.•ya kaldırarak su sözlen 
s(iylcd: duyuldu: 

- Ey ahalı aldaıınıoyın .. btı Cin 
Ömer ~·.ğıl.. kendine çok benzi _ 
yen }"Qııındakı canbaz ermenı de
likanl;ı; nır. 

Bütün kalabalık ha) retkr ıçın . 
de ka!r·.ştı 'M<'ydanda tekrar bir 
dalgala.ıma, b:r gürültü oldu. Her. 
kes öhi11ün bulunduğu tarafa yü. 

rüyordu İhtiyar bağırarak temi 
nat verır.ei;P uğraşıyordu. Haki -
kalen c•raz sonra maktulün Cin 
Ömer olmayıp ermenı delikanlısı 
.olduğu ~nlaşıldı. Halk arasından 
.Cın Ö ncr pusuya düşer mi?• 

·Cücük Jfa~çe onu ele verir 
mi'!. gıt· i sesler yükse1iyordu. 

Demin!\ mem~un ~·ehreleri şim • 
dı bir nıs kaplamıştı. Kalabalık 

yava~ \ uVa~ dağılıyor, teneffüs e. 
dılen h.ıvaya Cin Ömerırı tekrar 

korı<11f'• kokusu yayılır.ağa baş -
lıyorilu Bu bcklenmisen sukutu 
hay alclrn genlen simaların, büyü. 
ye- gözlerin bı.- kütle halind0 ter

klf ettiğı miıl'ıteşem ve ciddi man. 
zaı a buı;ün bılP gözlerimin ör Jn
de canLı.rıır · 

ONUN 
Yııfanmı~ Jışk 'e Mrcera IJatıral:ırı 

Hayatını Anlatıyorum ! .. 
Yazan: HALUK CEMAL No. 77 
Bılmen1 kaçLnc .;.;:adı.hı bıt 

rirken karşı aplrıımanları<ı b, -
rinde bır gramofon başl:ıdı. 

•Mazi• yi çalıyorl .. rdı. Başını 
gug.üne )·aslanml.j parmaklarını 
parmak:arına k \neL!enmı~ şar ... 

kıyı haf! ten gramofrm a bcr• -
brr tekrar ettik. Soııra pli'ık dur. 

du. •Fa(ma )• ba-ladı. Doku -
naklı b!r S<'S :: _,la :... b: , .ı n ha-· 
ı .. okuyordu. 

c Y J 1 ardın kolu:ı~,;n da, çem -
berınde 

Kalbımin evdaıı! n enginle -
rınde 

Y•lnızım bu ) ıl 'ıarman ye -
rinde 

Sensız ge~en bu yaı na yaz mı 
Falına? .. • 

Gayri ı.ht.) ari .ri:lr' ıl de- su:,
muştuk. Ayrılığır j7l1rabın1 an-

latan bu şarkı S~\ ışen kalplerin 
bcrab.:r bulunmal;mnın ne b[i -

)·uk bahtiyarlık olauğunu da ne 
güzel hatırlaıyorcüı. H içb<r şey -
konusnıuvorduk. F;.kal sank. h:r
bır 'Y!izin' avuçlarınaa duran el- 1 

ler.'llizden te!rnııl auşı.ncemiz, bü
tü l saadetım.z de oırbirıne ge -

çı) u du. Da- arlar ı:ıızcla durn,a
dan dovunen sıcaK kan bizı ih

tlra fw!emlerlne u aş~ır,yor. zevk 
ve heyecan kasır.~aıarı i<;inde ha
yatlarımızın en guzcJ rüyasını 

görüyorduk! .. 

Dışarıda gramofon coşmuştu. 

Durmadan çalıyor, müessir ~ar • 

Tokalon ••rvis (5. A.). posla 

kuhı>u G22 İstanbul. 

DE\.Jlt:DİLECEK İHTİRA BEJIATI r' 
~ . 

f\tunhal \ilt.man uıuaınelcit ve lUha.tn'T'-.. ıb~:ı;i 30 lir..ı :ıs.i . nı 1: 1 ~1 f'Ct'·t>\.J 
muhuberat \'C dosya ıucn1u.rluğuna ')'Üks. ta: sılli bulunm~k ve Ingjlizcc,y ~-

•Kf"nd1 kcı:ıdine p~en elektrodlar \ k1f olJnak ~art;yle musabak::ı ile btr me:nur oı.lın<ıcakt~ . 
jçln e!ckh"o kutlesl> h:ıkk1nd::ıki lhhra istekliler!n Memurin Kanununun 4 i.ııu.:u ınaddeı.·r.rlC't yazılı evr~ıkı ~us~ı .. 
ıçin İktı,at \'!!l<AJclindPn ullh>al edil-1 teleriy1e birlikte dilelw.;t>ler:n:n t>n geı· '.!0/9ı9fl g:unti.ne kacla .. Un1u111 lrtıı,luı-
mış oıan 2 Eylrtl 1929 tarih ve 1261 lüğ~ göndcri1rr:esi ltlzumu ıhin olunur 6259> .7846 

No. 11 ihtira beratınıp ıhtiva f'ttiği hu- --- - -- -· - -

kuk bu ken·c b~şkasına devir '\'t'y;.ıhut ~ --------------------

icadı Türkiyede mevkn llilc koymak 1 İSTANBUL BE• LEDİYES~ İLAA NLARJ 1 
i('ın aliııh:yet dc.ıhi verilebHeceğı tek 

liJ edilmekte Qlınakla bu hususa tazl.ı ----··----
ınalünıat ed,nmek istiyenlerin Gala-
tada, Aııılan Han 5 jnc:i Kat l - 3 No.c, 
lara nıi.iracaat eylemeleri ilfuı olunur . 

f e TAKViM e 
Rumi 1351 

AGUSTOS 
31 

yıl 941 ay a 

IYlOL 
13 

Huır 

131 

Hıcrl 1380 

IUAJf 
21 

V•~t!J . 
S. D VAK 

Ezani 
s. n 

19 22 

11 15 
~ 46 
t 20 

12 00 

t> 38 Gun·eı 
13 10 öı:ı; 
16 43 İkindı 

Akşam 

\,;at.aı Cumartesi 2~ ~~ ı 33 
9 33 

Tahrnin B. İlk T. 

1430,00 107.25 

716,00 53.07 

2ı3,90 16,ot 

59,32 4,45 

1191.96 !9,39 

Unkapanınd.ı llarac:c;ı K<ll'a nılf•hrnet 
mapallesinin C'e..malettın ~Okfl~lnda 
35 - 1 - ı 5 - 51 J nuınJraJr ka
gir apartıın;;ıı rnk:ı.:.ının ı.afhl 

Lnkapanınd<.ı l-fara~·\·ı Karc.ı l\.tchtı1C't 
m;ıhalle:sü1in Ü!küplü okağınd~ 31 
33 nurr.:-ralı ~·ltında oukk5ııı dcı Uıı} -
nan ev enkazının ~ıtı,ı. 

:\k"ar:t) .• Kemolp c r~ahallf~ n 
Gençllu·k. sıık gıpd;.ı 23 uncu adada ıı.30 

... n1etıe ınlı ı ''b'aı ~ahalı a ·sanın ~atışı. 

~anıatyrıda inebey mcıh:ılle· ınin KOL-ibC'y 
s t. ~nda 6-1 Üfl('U t1ddda 4../3-l nuıh. ... 
r..ı.lı ve 24.50 ıır ı:f. murab'baı sahalt Jr 
~anın satı,.ı. 

K<ldlkoyüııri... Osr.lo.oı.lbo.ı nıahalleSJn ı 
ıraydoı.--pasa Yt• Körler sokgı -ırla 4l~ 4;l_ 
44 - 2 \·e 4 ~' lu d ır<kan "'-' t>v en ... 
kilzının sat!Şl. 

Tahrr n bedellt .. j ile .ilk t'D'Unat nııkl.tırları yuk~ r da ) ;ı:ıl lı<· "parı;a cıık~•::ır 
t ,e t~ı ptı.nı::rı "u'ı satıl~ak uıc1e ayıı ayrı <:ık mı.tırrr. .. yr kontt1 11 Şartn.l-kıları dans haval.ırı takip rdı 

yordu. Se\gi, saadet ,.e seyaha -
hat taı:;a\~·u•ı3rırrız arasında vü- ~I 

eudJniin •ıcakl ı't•. ~arkılarm nc
lıs ıllmmbrı gıtgıde beni dü 
Jtl o 1 ~ 1< l;ıa Ka cıhan ~n, 

ba>J..a yJlbra scvked.yur Jcin-
~ a kcnd n1ın. ha' a~ kcnd;mtn .;a .. 
n11 ordum. Bu odJ, bu np rtımarı 
artık bana dJı' gel•.' ordu. Sank 
Allah ben. bu a ,~ın yaratmı<. 

kiı.nat bu an çin ıwrulmuştu ve 
bütün bunları yap•n, tekmil bu 
h5rika!ara can "eren Allah de
ğil yan,mda konu~a<ı, gülen se
ven, se,·diren erkekti. O benim 
biı"cık erkcgıırdı. ı'.k Ye son r 
~.tndı1 

Dakık ar ,lerlcu k,;e biisıbü•ün 
kcnd;mden gcçi\'rrdıım Göğsü -
mı.in ıçinde bütün b.r cıhaııı lu. 
tuşurmağa kii!i gelccekn.ış gıbı 
kudrcli ate~!cf'ıı do duğuııu hı>

sediyordunı. 

Bir aralık o b.;SLy er >Öyluyor 
galiba yine seyah.ııimizden bah
sediyordu. Lakin ben artık anla
mı\ ordum. 

P• h ""'IJV) 

meff"!' Z ... bıt. ve Mı;ıaıT:PJ~ 1\-fudfılı.iğtı karew.ind~ gJrOl<bl:,. 

Jf1:tlc 24.,ı9/941 Çarşarr:· a &tinu sn t 14 dE> Da.ını E'n~u rrıttt> )ap'ılcıruktır 
T.- tr-nn k tt!'minat makbui VC':ya ı :ıt k •upl yle ıha e Kt.ırı J nun~·yrn " ~ttr 
Daırl)' Ene- rr,cndf' bu! nmaL.ı ı. {7967) 

Utılıt Ile11iryellırı n l111~nlırı iıletmı U. i~ıresi llinlırı 1 
İ •3<ıyonh.ı.1 ır lıdan Şam - Hanıa vr ff'tl"didi df'rniryoHa ·ı ijelıekes.ncic Şaın. 

Trablı.:l'"am, Sarr.ah ve Nas,1p istı!'yontarı !1:l \'e İrak dt'.'mıt yo11arı ~ebcke.tind<' 

Ba.gd.:tt -- Tr-lkt>('ek k srnınd.ıKr biitün ls,tasyunlara \'l" biln1ukabcle bu Js.tas

yonl;;rdan icta~yonLırımıza tam vagon yükü halinde \"e bJzı ~rtl<.ırla doğrl• 
n~kliyata başlanmıştır -.. 

İdaren Jıe sil ıne ftler İl,'ın tan vacor. yuku ucrctff i, clahili nakL_yatt.ı ol

l.\ıgu gibi t~. ıelerJnde ta,-iıı edılen a~gJr miktarlardan ;:ı olmamak , .. yd'yle 

1..ıkıkl sıklet uzer.nder hesap edilir Yat nıı digcr den1lıyol J~ta~yonlarından i:;
tas)·onların za g~le•·ek c:;as t:ırif<>ye tabi hnnı ·lf'lerd<'n bu ao;gari siklet kaydı 

orJn naz Dı~r-r demiı yollarına aıt ınc:.-:a releı ıı.;in tanı Yo.ıgo.ı yuk 1 üt:rclleri de: 

Suılye ye Cenup rlern yoJLırnda Ir~kıa al·.<.., ı nakliyatta •5• tondan ve SaTI

lfJma 'f' tc dıdi demır yollarıııdJ 10-15 ton ·~ vrıı;opl; ~('JJ! •5 ,.e 20-25,4 
tonllık \·;.ıgonlar iç.in .8 ve 25,.4 den faz.~a tonluk ,-.,.gnnlar .c;in "'6 tondan az 
oln~aınii. u. e:·e hoıkiki siklet üzerlnt.lcıı he:;:p cdi 

ipek ko.tası, Suriye ve Cenwp deıniryoll~rında tonaj k .. ydu;;.ı ı.-ılıı dtı.t.tc.iir 
Dog"'i.ı naklty~lın bangı i:t;.ı!'yonlaröan kablil f'dİll'ceı ııt>. 'lcretlcr:n ne suretle 

tediye edllecegınt- \·e die:er tatb;k_ .. :ırtıaru~.1 d;..ir J.,.trnil<'rrk fazla t<ıt~il.ii.L ~t.;;n 
lsta!'yonlara n11iracaat ~dilmesi rıc;,1 ofunuı· •6538• •8101> 

Satılık Köknar Tomruğu 
.. ıc' De~fet Oi"man _ işletmeleri DLI 

Revir Amirliğinden : .. 
J 

liendegııı Ç;.1Lallık kOyiindeki dtpomuz<Lı 2. 3. 4 5, 6. 7 8 9 p.LırC 111 dL 
l<>rdC> mevcJt 1099 adet nıuaclili 796 mrı~c \t? 504 dcslnı<'l-t-kUJ h .. crrılrı 
i<'lıf boyda kOkll:lL toın ·ııgu 19 EyllıJ 941 C'un' flinü sa<ot 14 :e Dilıccdt 
dl irligı bina ·ında nıütı.c.ekkiı koııı ~yon :ıa ~H.·ık ,ırlt 1 rr:rı ilr tıtacaktıı , 1 

. t,stC ,. 
Tonırukların bt·hl' ınetrekupurıuıı nıuhamıncn bedl•lı 14 11radır. ç 

'a ·tn~~~yi._Ank~rda OılT'~n Umum ~ftid tir.hi~ıi ilt> Bolu, İshuıbu! ~f"•.,,~:e ı;· -f' 

f:C Mudurlukl~rıııdt• \f' J)ti/C'edt• Rt•v:r fı.r.1ır'ıt;::1:.ıdt" ve tomruklal'l )er 
bili Jer. 

lsteklJJcrln mf'7kÜr gtın \'<' a;:,attc· '"" 7 5 tenıin;ıt 
~I 

ak1,·eler, ve f\' 

mele'riyh.• birlikt'' nıeı:kür komisyoııa tnııral·atları. •7953• --
ERKEK 

KIZ YENİ NESİL ucsrsi 
iLK oJ\fl· 

Yeni binala nakletmi~tir. Uol ır-.Jk]ı sınıflar. en leııi 
tedris usulü. Fransızca tedrisat bilhassa ,,-u,·a kısn1ınd:ı 

azami itina \:e y~nilik 

NURUOSMANİYE CADDESİ NO. 67 

lstanbul Defterdarlığından 
1 . ..j{I• 

Ho-cap<t!ia Mahl:e Şube binas1nda )'aptJrıJac<.'k ( 1433,35) lira kt.,.. t.,pl 
i· 15/9/94J Pa~_art<!si gUnü saat ı:; de Milli Eın1lk AlüdürlUgür1de .pıı -
cuk olan ~oınisyonda açık eksiltnıc ile ihale edilecektir. ,.\fünakasn. e\ i.s" 
li En~k ldarc.::hıde gOr:Jlebih'k Muva.kk::ıt teminat ( 107.51) ıtradtr 1dfı1' 
r:n en a1. bir taahhütte (1000) liralık bu iiie benzer iş yaptığınu daır 1J eV
rındo1 alınış olduğu veslkalara ıstinadcn i:st nbul ViJJyetine mür;ıca;:ıt , 1 ı1rı• 
mc tarihinden tatil gWıleri hariç ü(' gi.in Pvvel alınmı~ ehliyet \:e g.fl ) 
Tictir("l Oda:sl \·esikası ibraz etmelf'ri muktez.idir (?564) 

Yüksek lktısat 
Müdürlüğünden: 

---~,ııi 
ve Ticaret Mel<1 

6 
TaJebt> kayıt ve kabul muamele~ine- 15 Eylül 94.1 de- lıa~l~narak & 

tf' rin 1941 d" son verilecektir. 
Kayıt ve kabul ü;ln: 
a - Llı;e bitirn1e ve olıunluk diplornalarını hail. ohr.ak, 
b - Ticaret Liseleri bitirme imtihanını venhiş o1mnk: l8z11ndıt. 
Kayıt oluıımak JstryenJerhı Pa24t-lesı \IC ~cmbr '%\ırıleri 

J3.3u ;;;ır~d;;t me5teb€- biızat müı:aeJatları.> 7892> --
f stanbul Belediye Riyasetinden : I 

il •• cı<"' .ıte.:ıp Jıjlen Müdmlugu lıo<lt..,. d*•' nı...ı bulunan ~50) • I"' 
(15) ·a maa~h eyyar n1emurluklar ic;i~ 18/9/941 taı-ihın" müsadıf .ııt>.1 
günü ıaat 14 d 1alnı1_ Ortamektep m<:z.unu erkekler arasında nıüsab 
hanı yrıpılo;.caktır r 

Aş.ağıda yazıh ev~afı haiı. olotnli.ırın 17/9/941 güniı dk.!jamına ıt:ıd~ 
diye Riya~etine istida ile müracaat e-derek ~t('nilcn ·vesaıki \-epneJt~ .. 1 d 
edile gün ve aı;.ıatte Beledıyr. merkeı bif'a~ındd hazır btılunnıları 1 

l - ·rurk ohna.k, 
2 -. 19 ycışına .cirnıi:;ı olnı~k. 

3 - A.r.;kl·rlikle alJ.ka~ı bulunmanıah., 
4 ... ao .)'ôlı;lndan yukarı olmnnı:ik, 

1 -ı..enilca Vesaık 
...... -

- fiüvtyct cüzdc.ın•, 
2 - Askerlik \ esikası. 

3 ~ )1ektep tü.h~iı dereeesiuı göste.ir vt-"'.ka. 
4 - Doğruluk k;iğıdo, 

5i - 4,5 X 6 tb'adında dOrt ıotogra!. 

Üniversite Rektörlüğünden •• 
J940 - 4 l yılı a!Jterl:k dersinde.~ 

Jebenin iknı3J ımtıh;ınl::ırı 15 Eylülden 
alAkadarlaı-ın bu rnliddet içinde 1alim 

orl11' ... ıı 
,kır.ate kalan ııc-: r :ul ve ;ırı ıac" 
15 Birıncıt.eşrine k::ul3r yııP\.,•tJ 
to.burı.ı konıut.ınlıgına nıı.lrD- 4 8CS 

"' .... ,. ' Tasarruf ... ,. " .. ~ 
. pi' 
ikramiye rifl Hesapları 1941 

Ke~1delf'r: 4 Sııbat 2 Mayıs, Afusto~. 3 
ikiflcıı.ı 

1941 
~ o"' 

~ar~ili MpllıY E L z J I ~~ ı 
~- .~·, 

ı •del 2000 liralık - 2000. - lira 1 8 •d"' ~50 Jirohk ; 's!~ • 
3 • 100~ • 3000. - • 35 • 100 • ..... 40oO· / 
2 • 750 • - 1500. - > 80 • 50 ' so 

;1 4_ f;OO > - 2000. - > 30-0 > 20 > ~ 
~ ~ 

Z.'\Yİ t~tanbul Linıan R:ya~elin-
den alını§ olduğu!n 111 nuınaralı reı:-;
ı:k ~ehadctn ... n.e.;inı k9?.<.ıen za)·ı et. 
tin1. Yt!nisıni o..tat•dKJınd;ın f!>ki.inin 
hükn•fı olmadığı İl~ olunur 

C~n~I Uıunoa:lu 
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