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Sah p ve B , · uharriri: ETEM İZZET DENİCE iN ION TBLOBAFLADI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM IAZETESI 

AI\'IERİKA 
JAPONYA 
RUSYA 
bnıerika ile japonya a
tasında cereyan eden 
müzakerelerin müsait 
bir ,ekil<le inki~af et
mediği hakkında veı-i
len haberler doğru ise 
ia.ponyanın kısa bir miid
det sonra «ilanı harp
siz» bir şekilde Sovyet 
harbine müdahale et
mesi de beklenebilir .. 

~ ...._ c-c==? 

~ETEM lZZET BENiCE 
' Çiirçil - nu .. ,·clt miilükntmdan 
,~nrll Jnı>on~ a ile Amel'İhn ara .. 
k nda başlıyaıı \'C ı;cyri hakkında 
ltıe~uıııiyctc tiznıni itina olunan 
ııı~Zakcrelcrdcıı şimdiye kada.r 
~sbet bh· netice alınamadı. 

llı't l~fanj ajansı ınhz<ıkeı·cnin ü
iıı~ sıı bir hale geldiğini ve kat'i 
lo ıtaaı ön1eınck iizcre Ru:n eltin 
h rı derece gayret sarfcttiğini ha. 
~ .. \ . 

bı crıyor. Bu h:ıbcr es:ıslı \'C 

)'o~\Sltk l:ir ka~mıkfau mı çıkı~ or, 

111 sa sadı~cc .l\Iilıvcr efkarı u. 
hltttıiycierini tatmin ve teselli~ c 

r:ıyıı h' t' · ·r d d' ~o . n ır gayre ı mı ı n c c ı. 
•i~' lıılnıiyoruz. Ciinkü, ne Ame· 
d:ı an, ne de Jaııoıı l;ayııaklnrın. 
~iı". lllüslı<'t veya menfi Jıiçbir 
ııo!ı sıı.ıunınaktadır. Ancak, Ja. 
>'aslanın Uznk Şark. Cenup As. 
lcr·ı ve Pasifik hakkındaki emcl
"t 1' .. lı~lı:imiyct \'C nüfuz, ıınz:ır 
ile tı>u tem]clcc iddiaları gözönii. 
'ı, ~etirilir \ e Amerikan .. İngiliz 
•~\tıfaatleri ile arnd:ıki tezat he
~~ :\ lcatılırsa Jap-011'\'a ile Amcri-
qtıın • 

dıığ nnlaşmnsınm pek giic ol. 
~hi~ hükmüne varılabilir. A~lı?
!ıldu~ck Ya Japonyanın eski~ i 
~ :::ı gibi kabul etmesi yahut 
~ti k erikn \ c ingiltcreııin feda. 
1ııu l t.~ azamiye \'arması ile 
~llı~k~n olur. Jkr iki tarafın da 
tıııı •kı halde bu vaziyeti kabul 
\t h~tcn ziyade \•akit kazanmak 
laı, adi ı:!lcriıı da h:ı ziyndc inki
tııtı~ı beklemek mc\kiinde oldu. 
d;ıJ1 tahnıin etmek daha doğYu, 
ıı~k',11:tnfıki bir lıiikünı olur. 

-lıl> 
11

1kat şudur ki, Japonya Cc. 
'~tıı s~:ısın::ı karşı hem tanrruti, 
~- lc<I:ırm ''azi3 etini ve Uzak 

1 ~1da ve şimalde de biitün stra .. 
t,~ ~edbirll'riui almış buluna· 

thi ~kliyor. Sov3 et • Alman 
ttttt~ın sonunu bekliyor, İngil. 
\t~li •n Almanya ile tutnsmasını 
'I ~or, Amcril anın Almanya 

llt •ne harbe faırıc:;masını bek. 

~ı«
1

hrupa lıarbiııin Mih"·crlc 
• r. d raflar arnsırcla her iki tn

t 'll~ takatsiz diisürece.k uzuıı 
I', 

1~~adc[c halini .. nlmasını bek. 
~t ~tc <> ukit Japonya Uzak 

t 

Sabalılegin Beşiktaşta yapılanı 
·· bir ihtif aile büyük Ami .. 
ral Barbaros'un hatırası anıldı 
Hatipler Şanlı Türk Denizcisinin ve Barbaros 
çocuklarının kahramanlığını tebarüz ettirdiler 

---------~---llCl------~---~-

Be ılk ta ı Kaymakamının nu.~~undan : 

r «Türk çocukları MiUi Şelinacn emir aldığı vakit "ı 
ecdadının şan ve §crel le doldurduğu tmihinr örnek 
olarak alacak ve bu tarihe ecdadı gibi zaferle, kah· 
ramcnlıhlarla dolu •ahilclcı· ilave eJecc!dir.» 

~------------------~ID'DD~IUll::------~-' 
Bugün Prcvcze deniz muharebesi. 

nin 403 üııc;il y:ldönün. l 'unüdilr. 
- Ş:ınlı Ti.iık de'llzcU Btiyük Am'ro.l 
B .. rb .. ro~ H:ıynıt nln muu.zam z:ı

fcrlc tetv!ç cttığl bugıtnün yıldönümü 
sr.lı hlcy;n Bc~lkt t ki m:ıkbcrc

sindc tertip olun:ın parlclc bir iht!
fallc tes'it olun:nu. tur. 

İhU!alde Ön! İdare Komutanı Kor-

llONDRA 'YA GÖRE 

CEPHEDE VAZIYET 

Leningrad'da 
işitilmemiş 
şiddette mu-
harebeler 

--o----

Milli l\1üdafaa 
Vekili geldi 
M l1i Müd&f, a Vekilimiz Saf

İt t Arıkan bu sabahki ekspresle 
Ankar::ıdan şehrimize gelmiştir. 
Vekil, Haydarpaşa istnsyonunda 
Vali ve Bel~diyc Reisi Lutfi Kır. 
dnıla İdrırei Örfiye Komutanı 
Korgeneral Ali Rıza Artunkal, 
İstanbul KomuUını ''C askeri er. 
kan taı afından kar:iılanmışt.r. 

lngiltered tank 
~ma!"" tı h zeaeıı "ı 
Londrn 27 (A.A.) - Bu hafta 

içinde, Sovy et Rusyıaya tanklar 
yapnn İn., ·ı z fabriknlnn, ge~n 
hnftaki rekoru J.:.rm1 lard.ır. d" a, Pasif ık , c Cenup Asyn. Büyük Amiral Barbaros 

t bııı kendisini tek \'e .rakipsiz !-------------------------------------·------------------~::--
. rdc bulunduracak vazi3ct. SOVYET TEBL~iil Musiki san'atkarlarına yapı-

l l ıfadc etmek istiyecck, iste· 
~ rıc .. c istcdiji gilıi ynyıJ. 
,:a.~ rctinc dii cccktir. Fakat, 
1 tzıl eti de bin netice Amcri .. 

~ .ı Ufu~·o t . .. l ·ı tı r, ııguı7. orc usunun 

111 annıasının b"r kısmını As .. 
, ~·ıı~ , Pa if Jete, Avusfral-
llitt t'~ı Zclanodn, Sing:ıpu"'. 
fit dıstaııc1 a, Ucngkong'da tu .. 

\e .Almcııyn için bu bakım. 
fl'•~-:ırm 3 üncU Sahlic:.ic.'İ 

gPJ n 
~ ... r~ ~ C nt< :nı Çalan 

JAPON 
CASUSU 

... ·-~ 'ier.. dil~yamn en heye. 
lta"lı \ e en . rkunç entri· 

\'e m ccra ro nnnı .. 

I Ttlrkı;eyc Çeviren: 

·F. SERTELLi 

Bütün cephe 
boyunca dün de 
muharebe oldu 

lan haksızlık tamir 

Ehliy ı· o 
numara v 

edildi ! 

r t 
ro ı iy 

m 
ll\ıfoskova, 27 (A.A.) - Sovyct 

tebliği: Bütün cephelerde muhn- Dünkü imtihan naszl oldu ? 
rebelcr devam etmiştir. Çarşnm. 
ba günü 115 Alman tayynresi 
dUşünilmt:~tur. 29 Rus tayyarc:si 
k:ı~ :ptır. 

-----4:>---

ALMANLA 
Harkof'a 20 
kilometrede! 

---•:---
Lenlagrad'da vazı • 

yet nazik göıior!liyor 
.B€rlin 27 (A.A.) - Lcningrad .. 

da vaz;yct gittikçe kritik bir lı~l 
almaktadır. Alman tayyarel<?ri 
lı?ningrad ve Kronişto.d liman • 
larında Sovyct cüzütamlaruıa 
mt.lv .. mı.kiyetle hücum c!mi§l<?r. 
dir. 

Kiye! mıntaknsındaki hnrekfı
(p~vamı Üçüncü Sahifede) 

Bayan Hamiyet Yfı.crses dün 

Bclc-diy~ talimatnamesnide tu-
lunan bir maddeye istinaden 
piyasada çaluıan musiki san'at. 

1 karlarının esnaf addolunarak(!). 

imtihan lıe"ıJCti önünde 

ehliyetname verilmek üzere im

tihanların::t dün de <lcvam olun -
muştur. 

{Dc;\'O.trıl 3 ünctl S:ıhi!ede) 

Ftihreı 'n umumi karorgC:hı: 26 
(AA.) - Almnn ordulnrı Ba:.ku. 
ma d nl •ın n tcbU~i: 

Hust·si tebWae knydedHmis ol. 
duğu veÇ"hıle Kiy cfin şnr kında 

(Devamı 3 Uncu Sahifcc?c) 

14 Amerikan 
vapuru dün de· 
n'ize indirildi 

---11---
Rozveıt bug n b l r 
aatnk ıöyllyecelE 
Vaşingtn 27 (A.A.) - Bugün 

ayni sunUc 14 tcarct vapuru, diin 
dt? iki yeni destroyer <lenize in -
dh-ilm~tir. 

14 tkaı et gemisinin denize 
indiril.m<?si münarobctile Ru~velt 
bu.gün bir nutuk söyl'ycccktir. 
Bahr-iye Nazkrı albay Knoks Bıı
hnmada d~niz üslerini ta!tiş et • 
mekkdir. 

Milli Şefimizin 
Millete Hitabesi 

• 
Reisicumhurumuz Dil lnkı- \ 

/ahının büyük mana ve ı 
e'lıemmigetine işaret ettiler ' 
---Milli Şef diyor ki : , 

cMilli benliğe doğTu dan doğruya dohunduğunu dii
ıünerek dil çalı§mala rım ge!'li;letmeli3 iz.» 

iSMET INÖNÜ 
dün gece An
kara Halkevini 
şereflendirdi 

ilk Dil Kurultayının Dolma
t>nhçc Saıayında toplandığı 

güne rastlıyan Dll Bayramının 
9 uncu yıldönümü dUn, Türk 
D!.llnc düzen veren Ebedi Şef'e 

saygı ve onun ele nldığı dav:ıyı 
ayni mu,,;nffnklyetlc yürüten 
MUll Şc.f ismet İntinüne kar~ı 
derin bağlılık tcz.alıtirlcrl ar:ı.

sında buttin mcmlcl':cttc kuUıın
mıstır. 

Bu milna ebctlc Milli $efim1-
:ıin Tür~ milletine Jıltnbesl, öz 
dilimlze dönüşün !) uncu yıldö
nümünde kendi hakiki dllıni 
bulmıı coskunluğunu büsbütiln 
nrttmnı~ır. 

Cümhurrcisimi:ı. bu hltabelc. 
rinde iiöylc dlyorhır: 

vatand:ıslo.rıma; 
Dil B:ıyrnmmı sevinçle tut

hıyoıı.ız. B.ı b:ıyr::ımın, vatnn
dıı~lrımıı bir b[lyük davanın 
hcyccdllını tntUrd ıtını ve 6· 

(Dev. mı 3 fuıcn Sahl!ecle) 

Alman - Sovyet harbi l<ışa 
kadar bitecek mi? 

(Yazan: EMEKLi KUBrt9.&Y SUBAY) 
Alman • Sovyet cephesinde har. 

bin kışa kadar net:celcncceği hnk.. 
kında orta) a yeni fikiı ler ve ihti
maller sürülmektedir. Kışa kadar 
Alman ordulnrmın Leningr~d'ı, 

İngilizler Kafkas 
müdafaasına 

ıiştirak ediyor 
Londra 27 (A.A.) - G<?n~ral 

Vayvel 'fohrana g ~ cek ve ora.da 
KaDrn-syanın rnüdaf a teşkilatı 
içm SoV) et kurmındanı il~ müza. 
kerede bu nacaktır. 

Sllrblstan a çete 
barbl şiddetil 

Londra 27 (A.A.) - Sırb'stan

<l:ı çet~ mul.a ebe rri ço nlı~ or. 
Almanlar ve İta!) anlar, ~etelcrin 
mukavemetini kırmak 'çhı k~l\·. 
vet göndermc,ğc m~our olmuş. 
lard.r. 

·== EbSJJ-
...... ,. 

= 
ÇERÇEVE 

BA 
Bu sabah uykudan kalkar ko.lk· 

ma:ı bütnn Bo~ ziç:nı kucaklıyan 

pencereme cetlnce, gozilme ilk 
~arpan fif'Y clonnnrı :; Şırkct \ n
p;.ırları oldu. Bir sa::ıt sonra vapur 
iskeleshıin min'cık kulübesini de, 
her iır-.xıtta çck.lip fadirllen du
man kiri !.I .. m:ılarln süslU bul
'1um. 
Memur:ı sordum: hlt 

- Ne bu yalw?. 
cevap ,e di: 
- Dll Btıyr;ımı \'::rtr.ışl 

Uç b~ iskl'le ronra o'rer.d!.m ki 
B.:yr:ım, B..ı.rb:ıros'uu B yr. mı .. 

Ha evet, B:;yrnm, Bnrb ros'un 
Bayr:ımı... Üç ymıı ctcn.zle çevri l 
Türk An:wut,mının, bir :ı:aınnnl"r 
den'zlere bük.neden unutı..lc:az: 

Moskovayı, D n nchı ine k .. dcı.r 
Ukr ... ) na;> ı \'C Kı m r ınad 
nı ek gcç'ıc~'.lcr.ne c1 ... ir k nJ.at, 
İnciltcre 'c Amcııka m, tbua. 

"' (Dev nı 3 uncu S h ! d ) 

Özel adasında 
15 bin Alman 
in1lıa edi n1iş 

it UiJ :as -=e:= 
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-------------------------~ HALK FİLOZOFU 

KİM OKUYOR?~ 

Kitap ve mecmua o'.<uyucusu 
İ"LanbuWan ziyade Anadolu ve 
Trakyada büyük bir ekseriyet 
teşkil ediyor. Tabilerin bayi 
lisleleri \'e sevk puslalarındaki 
rakamlar da bunu gösterir. İs. 
tanbulda, herkes meşguldür. 
Burada hayat daha dağdağalı. 
dır. Günün israf edilen birçok 
saatleri vardır. Yollarda bey· 
hude geçen zaman, havaiyatla 
uçup giden saatler ve saire.. 

Bu şehirde günler koşar. A. 
nadolu ve Trakya şehirlerinde 
günler emekliyerek yurur. 
Vakti doldurmak, vakti geçir. 
mek İstanbulda mesele değil. 
dir. Diğer yurt köşelerinde 

ba~la gelen gayedir. 
Şuurlu vatandaş, bu vaziyet 

karşısında, kitap ve mecmuaya 
;a rılınaktadır. Nc~riyat hayatı

" · Babı:iliye yüzlerce kilo.. 
ıdre mesafedeki vatandaşlar, 
Tıi ksinı Talimhane meydanın.. 

Ü( HAUiSE 

E1RAHNDA 

Son bir harta i~inde günlük ha. 
yal ı mızda üç değişiklik oldu: Sa. 
atlcr geri alJndı, ramazan geldi, 
çocuklarımız mektebe başladı. 

Bu üç hiidiseden ay'tt ayrı mem. 
nun olanlar, memnun olmıyanlar 
\'ardır. 

Sis hangilerinden memnun, 
lwngilerinden memnun değilsi. 

niz?. Diişünün, bana cevap verin! 

KALORİf"ER 

ASi\. 'SÖR 

Düıı elime geçen Erzurumda 

münteşir bir gazetede şu haberi 
okııılunı: •üdebayı meşhureden, 

iJ<ihiııanı hazıradan birinci sınıf 
vatandaşlardan Murat J{ayaha. 
n ın Er:ıurumu teşrifi dolayısile 

§Chrimizdo asansörlü ve kalori. 

ferli apartımanlar inşasına karu 
, .-er ilmiştir ... 

TLKMİL - -EŞ ;nA.NA?. 

Bizim Son Telgra!ın yazı işleri 

müdür muavini olan sevimli ar. 
1-adaşımız Ualfık Cemalin sevdifi 
bir~ok şe) kr meyanında, bir de 
•tekmil• kelimesi vardır. Yazıla. 

nnda, koyduğu serlevh&larda mü. 
temadiyen tekmil, der, durur. 

Tekmil haberi vermiye pek me. 
raklı olan Hallik Cemal hu keli. 
ıııcyi tekamül ettirse artık! 

ŞOFÖRLERL"I 

l\AZLANI .. 1 

lJcrkes, şoförlerin naz)aıuşın. 

dan §ikayctçi, Bu naLlanışa bakıp, 

şoförlerin mirasyedi olduklarına 
hükmetm4'k liizım geliyor. İş yap. 

mak, mii5tcri taşımak istemiyor. 
far. 

Amorikada grevler, boykotaj. 
lar olup duruyor. Biz de, otoma. 

b ili.ere karş ı boykot ilan etsek, ne 
çıkar, "sanki!. 

AHMET RAUF 

REŞA.T FEYZi 

da oturan vatanda~lardaıı daha 
dikktli, daha ) akından takip 
ediyorlar. 

İki yıl evvel toplanan neş· 
riyat kongresinde, matbuanın 

tevzii işi başta gelen meseleler. 
den idi. Kitap, mecmua ve ga. 
zeteyi, yurdun lıer tarafına en 
salim ve seri şekilde tevzi ede. 
bilecek bir teşkilat illtiyacı 

öne sürülmüştü. İk i yıl sonra, 
bugüıı, bu dava henüz halledil
miş değildir. 

iddia ederim ki tevzi mesc. 
lesinin halli, memleketle oku. 
yucu sayısını yüzde yüz artı.. 
racaktır. Böyle bir netice ise, 
hem memleket kültiirü için bir 
kazanç olacak, hem muharrir, 
hem tabi, hem satıcı için lli 
membaı bulunacaktır. 

Dava şu: Uzak mesafelerin 
ardındaki vatandaşlara her is
tediği kitabı, mecmuayı, gaze. 
tcyi ucuzca, sür'atle, intizamla 
temin etmek. 

Çoçuk katili 
azgın koç! 

Bir koç bir çocuğu 
öldürdü; 

sahibi tevkif edildi 
Ödemişin Ada.güme .köyünde 

mezarlık altında taşlarla örtülü 
hir çocuk cesedi bulunmu~tur. 

Zabıta tarafından yapılan tah
kikaba göre; İsmail o,ğlu dört ya.. 
şında Ali Şahin sokakta oynar. 
ıkıen Halil oğlu M~hmıet Aka ait 
koçun hücumuna uğram.şı, azılı 
bayvan zaı•ailı yavrucağızı boy. 
nu-ı: darbeleri altında öltlürmüş. 
tür. 

Mehmet Ak bu hadiseden her 
n«!cnse korkmuş ve vak'ayı giz. 
J..ediın zanni le çocuğun ölüsünü 
kimseye haber vermeden mezar. 
lığa götürerek ta~1arla· 11rtmüş • 
tür. 

Mehmet Ak tl-vkif ve Adilye
ye teslim clilmiştir. -

'ClÇfJK BABEBLEB 

VJLAYET ve BELEDiYE: 

"* öeledlye 011' HLZmetçi Bürosu 
vücu'cıe ı;etirmeyf kararlaştırmıştır. * Vali ve Beled!ye ıtels! Doktor 
Lütfı Kırdar dl.ı.n H a. .. 1<oy - Kasımpa
şa yolu uu. 1.at nı, Yl l ınde tetkik ede
rek bu yı>lun kış basmJdan ikmal e
dll.mesi iı;in alfıka~1ara kat'l emir
ler vennııt;r. 

+ DUn Vılf&yetleki. kaymakamların 

ve Ernniyet Mtidürü D. K.ilnranm .iş

tirakiyle \.palloin Reisl.ginde bir top
lantı yaı.ııl~ rak mLObteJif Belediye ir 
leri görl4tllınu~tür. Traf""'vaya as.ıla.n 
çocuklarla ~ ·lı milcadt .... edilmesi de 
kararlaşt.J ı-ılmı~tır. 

Ti CA RET ue SANAYi: 

* İaşe Müdür!Uğii otomobil Jastl· 
ğl ~n:iatına Pazartesi günü boşlı7a
caktır. * İaşe !.Iildürlilğü emrine verilen 
çivilerden ilk partide mekteplerin in
şaatı için 3 ton çivi dağıtılacaktır. 

+ Karadeniz ınıntaksından iki gü
dür _bol miktarda elma gelmektedir. * Nolıut fidanları 15 kuruşa ;yük· 
selmiş tir. 

MVTEFERRIK: 
* Odun narhı ;yeniden tetkik olu

narak indirilecektir, * Üniversite Rektöıil B. Cemil Bil
cel buıürı An.karaya gidecektir. 

Tefrika No : 69 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT t:ÇUK 

billürları dtişüyor. Bir şırıltı duyuyo
rum. Yüzlerce, binlert.-e ~ damlası 
b:r araya gelerek, bu ~ınltıyı yara -
tıyor, y:rtık;~ız blr bl'yaz.lığa bürünen 
aOku serinletiyor gibiydi. Bir müddtt, 
bu seslerin Elrrını çözmek icin, uyu ... 
şuk lı;r zevkle dağılan §uurumu yo
rarak dü.jündüaı. :fakat h•yır, bu ses
ler bana çok 7eni, ve yaLancı. 

Y mmda, bir tunç he;rkel g.bi kı • 
ı;~rdnı.ız tızanan Recebe, ha.fi!ce do -
kundum: 

- Recep! •. 
- Söyle 011!.. 
- Buralard.3 btr çnğlıyan mı var!. 
- Dere yok k.1 c.·aııa ln!. 
B:r an durarak ortalığ1 dinledi. Du

d.<:.klartnm ucunda bir gülümseme be
lirerek cevap verdi: 

- Senin duyduiun sesler, su şırıl .. 
taı değil!.. 

- Şu halde bu ...Xer nereden ge • 
liyor? .. 

- \ıle-rak mı ediyorsun? 
- !::·"' 

rü çıngırakları!• 
- Stiru çıngırakları nu!. 
Uı klardan, tepelerden akıp, bana 

ge!en sıhu-11 seslet, t Surü çıngırak1a
rı., lnıq;! 

Ona yakL'lşarak, kolıle göğ:iUnün a
rasındak:L ada~cye ba~ınn koydum. 

Bu, seslerin nnW.ki.si bize odğru ge ... 
liyor, 7aklaşıyor. 

- Deın•k ki . suru cınııraklara 
Recep? .. 

Kıpırdıyarak çenemin ucunu öptU; 

- 4-Sü.:ü Cngrakları>!.. Bir gün, 
bizim de böyle, bir sürümüz olacak ... 
cYes11 e.lctnın kucağına, buldukları ta
ze otları 7emek iç!n yayılacaklar .. O 
zaman, çobanı, köpegi, kavalı unuta
caklar. TA ki, dağın yeşil otları, tue 
yoncaları tükenecek, ılık rüıg3rlar 

sertleşerek sotu:Yacak. O zaman dağı
lan silıilde bir toplanma lstefi başlı· 
,acak, bir ağaç dibinde kayal cala .. 
rak, k5poğlyle oturan çobanın yanı· 

na biri.kecekler ... > 

8i~WK 
~.t lııl3W~~Ul~ 
Sonbaharda kadın· 

lar g z ı olmaz 
Kadın rne,·zuladle yakından ala a

dar bır aı·k.a da;;;ım \".ır. l.ji s:ucU yo -
!undadır, deı d ı , kasaveti yoktur .. ı .. .ı
zaucı mukemmeldir. Ostclik bt:k ardır. 
&~naeoaleylı böyle bir adamın u,ğra -
sabllecetı mevzu bittabi kadın oıuyor. 
Kencüs.ine n"l.ahsu!>, orijin~l I•kır leri 
vardır. Kadın meseleleı·ı uzeruıde ıh -
tısas yapmJ.,ltır, denebilir. 

ilu arkadaşa nazaran, yaz mevsimi, 
.Qerkain iddiası hlUt!ına, kadın gUzcl
liğwi.n meyc.ı.ana çıktığı mevsim de -
(::ildir, Kaduılar k~uı daha güzeldir. 
O, tecrübe ve muiabedeıerıni şuyle 
anlatıyor: 

Yazın kaduıl~r çok çıplaktır. Bir vü
cudun her t.a.ra!ı mulUika güzel olmaz. 
Bir ta.kını niı;bct.slziikJcr, cirklnlı.k:!er 
vardır. BülUn bunlar meydandadır. 
Yazuı kadınlar daha ba.s:it jek~Jde gi
yinirler. h1'akiy8Jları d a daha ha!ıitır. 
Elbiselen a&ır şeyler değildir, Güneş, 
kadın rengi, göz, kirpik uzerinde tok 
mü.eosird:r. 

Hele plaj ve bat17olar0 iddia hilii.fına, 
kadınları çirkinıestırır. VUcutieruıin 
muhtelif uzuvlerı bJr takım adaleler 
peyda eder, sertleşir. 

Halbuki, ~ın vaziyet büsbütün bas
kadır. Kı§ klya!eU bır kadını tamamen 
dcği ~tirir . Daha ağır, daha itinalı el -
bist:ıer gıyeı-ler. lflanto ve boa, kışlık 
şapka, fızyonomi üzerinde fevkalade 
mliessiı-dır. K.ıiuı kadın daha fazla es
rar içindL'd.ir. Tecessil.s ve merakımız 
artar. Vucudü kışın daha mütenasip 
cöst.ermeflini bilirler. ?.iakiyaj, ~ın ka
dına d::ıha ziyade yaraşır. Kadın kendi 
l'elli'.ini ancak bu mcv.siınde alır. 

Sonbahar, kcıduı giyin:şıncte ve n1aki_ 
;yalında bir intikal dovrkür. Sonbalınr 
kaUuılann en çirkin o;dukları mevsim
dir. Hele, iyi giy i.n n11ycn ve kendı.sini 
biraz fhnlal edep kadın sonbaharda 
pek berb.ıt birşey olur. Güne~in sjyah
landırdığ.ı cilt, yavai yavas açılmağa 
bqlamıştır. Renk, bjr takım dalplar, 
izleı- peyc.a etmıştir. Kadın, henüz kıva
mını bulmamJ')tır KJi modası taam .. ' 
milm etmemiştir. Kışa nasıl gire .. 
cektir, nasıl elbiseler yaptıracaktır? .. 
H~nUz. karar vermernl,)tir. ?-lutereddit 
ve d~üncelidir. 

Yazın, aşk ve sevda mevsimidir. Fa
kat, kış ayları aşkın hararetlendiği 

nıevsimd.ir. Sonbahar ise ayrılık mev
simWir. Yazın başlıyan aşklar, sonba
harda ya nihayete eL·er, yahut, evlenme 
gibi kat'! vaziyetlere intikal eder. Son
bal-..arda. sevgililer tizünttilüdür. Birbir
lerinden böyl..e daimi olarak aynl .. 
dıkları gibi, muvakkaten. birbirlerini 
kaybedenler de vardır. Buna sebep 
göçlerdir. Sayfl;yelerden şehre gaç baş. 
lam~tır. Tatilde olan insanlar işleri .. 
n:n başına dönmüşlerdir. 

Sonbaharda a.:;k başladığı nadiren 
göıillmiıştür. Bu mevsimde kadına kur 
yapmak e~riyetle ademi muvaffa -
ki;yelle neticclcntr. Bu mevsimde ka
dıa1arın yaıuna pek yaklaşmayınız. Qn .. 
liırı keneli hallerine bırakınız. O, bir 
iki ay sonra, bütün azameti. ile tekra.t 
sahneye cık.ıcaktır. İlt : tatlarınızı o za
man kabul edecektir. 

R. SABiT 

Devlet o. okııl ımtı
banıaı ver mtyenıer 

Maarif Vekıaleti Talim 'l'erbiy>e 
Heyeti; memleketimizde mevcut 
olan orta mekU,pl~rini ikmal et.. 
mi.ş olan talebelerden Devlet orta 
okul imtihanını kazanamıyanlarm 
memurin kanununun 4 üncü mad. 
desinin D fıkrasına uygun şekil. 
de orta okul mezunu say1lmama
lanna karar vermiştir. Yani bu 
kabil gcn<;ler resmi dairelere. gir. 
m ek üz.ere açılan imLhanlara iş. 
tirak etmek istedikloerJ takdırde 
ka.hul olunmıvacaklardır. 

Yeni, modern bir Ceza Evi 
Giresun (Husu>i) - Vi1ayeti.. 

miz merkezinde yeni ve modern 
bir •C<oza evi. inşa edilmek Ü • 
zere Adliye Vekaldinden 40 ıbin 
liııalık tahsisat gönderıilın.i:ştir. 

ıenmtte, surumuz C;inJ;;ıncyor: Tepe
den bakınca, aşağı sırtları bir papat
Y.,e tarlasına ÇC\'iren koyunlarımızı 
göreceğim. Rü:lg;ir yüzüme çarpa.
cak. Yüzümde Keklik, c.~ravşan Cu
'b\lğu~ Nanuh kokan rüzgar dolaşır .. 
k-t!n, ?iehirden gelen yolda Recebi 
bckli~eğhn. 

Recep, yavaşça elini arkama soka
rak, beni doğrulttu: 

- SU.rUler bu yandan geçecek ot.. 
malı ... Kalkalım! 

- Şimdiye kadar köyiln sürüleri 
!)erde7di Recep·ı _ 

- c.:Zorbalıan• arka taratmdak.i 
;ya;yla!ı.rda ... Artık güz yaklaşıyor. o
nun jçin davarları kOyc getlxıyorlar. 
Yaylalarda h:ıvalar ~rlnlcdi. Orada 
geceliyemez.J.er ... 

H-er zaman yaz sona ererken, içi
me garip:crneler dolardı. lialbuki 
şimdi kıs Oana, ate~ten örüln-ıüş bir 
mevsim g.'.bi ge!iy.>r. Göılerimdc, kı

zıl alevlerle yanan bir ocak bai;ı can
lanıyor, posUar, yumuşak minderler, 
halılarla kaplı stcak bil' oda. Vücu -
dumda a1evleri sıcakh:;ii.e, duvarlarda 
kıvranan alevlerin aki:.lerlni şeyrede
ceğim. Recep, dalına yanımda olacak. 
Eski hayattan kopan benliğim, bütiln 
sevgisi, Umltıeri, hayaller~ hul7a -
Iarı, yanan kalbile ona bağlı buluna. -
cak. (Devamı Var) 

r: i 
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Pek i, iyi amma, buraya ben 
böyle mi geldim, a birader? 
B:..ı ~"<"k ı l ,.e şe.n.ıallde adamın .;oka.k

ta vt.yiJ AdLycde ceketsiz, şapkasız 
r Uri.tı nefii in.sanın adeta tuhaf ır.a g. -
dıyord.u. Ayagında ş :n d :?5 liraya gtiç 
alınan altı ıastık i~ka;p ıı:: ~:: :-, uzer:nde 
gri, &üzt:>l, biçimli. O!.:. J•autolon vardı. 
Gömleği ipi!kll, kra\·aa .iyi cin:..dcndi. 
Fakat, tuhaf değil mi. ki, bcı~ında ~...ı.p
ka, sırtında ceket yc.ıktu ... 

Mcıhkeıne.o.in onunde bir aşağı, bir 
yukarı dola~ıyor, sısaranın birinden 
birıni yakıyordu. 

Bir aralık. birdenbire, hızlı hızlı ile
riye dogru yürüdü ve :>eslendi: 

- Kemal. .. Ke ll. .. Nereye yahu?, 
Gelsene burayaf 

- Ooo! Agahcığım, bu ne hal ya ... 
bu? gür"~e mi çıkıyorsun? 

- Bırak canun alayı ... 

- SU ceket vermediniz! Demesln 
1 ı ni? f!aku.:oıt<:n ceket de :ardı·opta yok. 

İite, boyle yalancı pehlivan kıyafetin
de buralara dU. tük. Şinıdl mahkcme-
7c gireccğ:z .. Bakalun, ne olacak? .. 

- Bak bunu söyledin de aklıma a:el
di. Addıntn biri, bir hamama dadan -
ıntş. Sık sık gidermil. Her !>eferinde 
de, bir şeyinin çalındığını iddia eder -
m~. Blr gün, sahiden, elbise::Jni, ça
maşı.rle.rmı her şeyini çalmı:ilar, herif, 
peştemaUa hamamcı7a gitrnl~; demiş 

- Biliyorum, inanmıyacaksın &mml\, 
Allah aşkına sen söyle, ben buraya 
bö;rle mi geldim? Onun dediği gibi, 
sen de, eardropçu ya: 

- Siz ceket vermediniz! d.iyince, 
- Allah aşkına sen söyle; ben bu-

ra7a bö7le mi geldim? deseydın. 

ÇATAL 
ÇEŞME 

Bostancıdaki bu ta
rihi eser sokülüp baş
ka yere nakledilecek 
Bostancı ynlundalti mıeiJ:nır ta. 

rihi .çatal çeşme• n.in; yol maıh· 
zurunun izaksi için geride v e 
civardaki vasi arazinin münasip 
'bir J""rine naklohınması loarar • 
laştın!:mıştır. 

cEski Eserleri Koruma Cemi • 
yıeti> eskideın lrervanların ve yot.. 
cubrın su ihtiyaçları tçl.n yapıl
mış olan ilıu çeşmeye !büyük bir 
tar!ht ehemmiyet atfetmektedir, 

- Yok.sa, Gevherli hanımın binbir-
dlrek batakhanesinde- tuzağa mı düa
dün? 

- Hah şimdi buldun .. ~ağı ;yukarı 
onu.n gıbl bir şey ... 

Bu sırada, yanlarına, şişman, enseli 
=:::kil bir .ıdam ya~tı; ceketsiz 

1 
- Geliniz, dedi. U;yuşalım. Ceke • 

tiniz!, şapkanızı tazmin edeyim, bu ı, 
dallanıp i1udaklanznasın, MalQ.m ya. 
müessCbenhı adl çtk.arsa ..• 

iBinaenaleyh çeşmenin yıktlmı.. 
yıarak Kadıköyünde 'böylece nıak. 
ledilmiş olan Halidağa çeşmesi 
~ibi taşlarının ve kitabelerinin 
sökül.er.ek j"eniden kurulması Be. 
lediyeden istenmiştir. 

Nakil işi münasip ibir zamanda 
yıapılacaktır. Bu suretle ikı yıl
danber.i üızerinde durulaıı bu çeş.. 
me işi dıe akırbet netioelendiril • 
miş olacaktır. 

- Amma, Bayizar merhum, ne can
landırırdı o Gevherli hanunı .. Değil mi? 
Bı.lmem, !>en yetişen ml Bayizara? 

- Sen de pek lhk..,,yt adamsın ya
hu .. Şu halime bakıp derdimle dert -
leneceğine, tşl alaya, gevezeliğe vuru-
yorsun. 

- Sahl, onu soracaktım. Ne bu ha-
lin kuzum Agolhcığım'? 

- Ne olacak? Eğlendik. 
_ Nasıl eğlendinız? 

- Basbayagı eğlendık iıte ... Sam • 
sundan teyzemin kızları geldi. Onlan 
gezmeğe götürelim dedık. Bir bahçeli 
gazinoya gittik. Ben. hava sıcaktı, sap
kamla beraber ceketimi de çıkarıp gar_ 
droba bıraktım. Oturup bıra içUk .. Ko
nuştuk, eğlendik. Derken, ben dJ.i&rıya 
çıkıp sigara almak ıçin ceketı iste • 
diın. Gardropçu: 

- Ben bu elbi:;,~yi seksen liraya yap
tırdımuı •.• 

- Size elli lira vereyim .. Şu <ta.va. 
ruzdan vaz gcçıniz. 

Etli liraya uyuştular. Biraz sonra 
rnahkemcye Girdiler. Davacı davasın -
dan vaz. geçti . Mahkem(;den çıkınca, 

gazı.nonui.l sahibi olduğu anlaııılan en
seli, göbekli adam elli lirayı ceket.siz 
zatın avucuna saydı ve: 

- Halfıl olsun, ananın aksUUl gibi 
hal~l oL;un! dedi ve yürUdü ... 

Ceketsiz zat, arkadaşına: 

- Elbise·yl zaten geçe!' sene kırk ll· 
raya yaptırdımdl, dedi., Eskiydi de ..• 
Fena ticaret değil. Allah bereket ver
sin. Gel ~imdi, Kemalciğlm. Şerefe bir 
kaç tane çekelim! .. 

Bir çocuk taş atarak arkada
şının sol g özünü k ö r ett i! 
Bir ecza deposu sahibi fazla fatura tanzim 

etmek suçile A dliyeye verildi 
Kasımp~da Cam.iikebir ma • 

halesi Börekçi sokağında oturan 
11 yaşlarında S' ·eyya ile ayni 
sokakta oturan 20 yaşlanntla Hü. 
seyin, sokakta oynarlarken kav
gaya tut~ı.r. 

Bir aralık yerd4'n lbir tas k~pan 

Eıekleri çalmak iıterken 
dam çöktü ve .• öldü! 

30 yaşında Rıdvan isminde .biri 
Çeşmede Ovacık köyünde Çatal 
Azmak mevktinde kain validesi 
IM<!di.ha Çiftçiye ait ahırdaki e • 
şekl.eri çalmak istediği sıra.da a. 
hır çökmüş, enkıaz altın.da kala. 
rak ölmüştür. 

Ortaoyunu sokağının tamiri 

Sü.reyya, Hiiseyıne fırlatmıştır. 
Taş, H üseyinin sol gözüne isa.bet 
ederek çıkmasına sebebiyet ver. 
miştir. 

Hadiseyi ınüteakıip Hüseyin, 
Ş~ hastanesine kaldınlnnş, Sü. 
reyya yakalanmıştır. 

Arap oamünde bir ecza deposu 
.sahibi bir memu~a vazelinin ki • 
!osunu 250 kuruşa satın~, fakat 
memur kendisinı şik.ayet edece
ğin söylıeynce bu sefer 150 kuruşa. 
inerek 15 kıuruşluk bir fatura da 
vermiştir. Memur her iki fatura 
ile ibirhkte bir zabıt tanzim et • 
mi.şiir. 

Çifte fütura tzn-ı:im eden e:ııca 
ticarethanesi sahibi adli)'<'ye sev. 
kolunm~tur. 

·-"~--

Kömür iıçileri yeknasak 
elbise giyecekler 

Ereğli ve ZonguLdakta çalışan 
kömür işçilerine yo>,knasak elıbi • 
seler yıaptırılması kararhı.ştınl • 
mıştır. Etioonk ılk pa<1ıide Ereğli 
kömürleri işletrmısi ameleleri için 
5000 takım keten elbise y~tıra.. 
caktı.r. 

Karabük labrikasını / eyezan-
1 dan korumak için 191 bin 

lira harcanacak 
Kıira'bük demir ve çelik fabri.. 

.kaları sahasının feyezandan kur. 
ta•!lma." için i~.a edilmiş ol.an 
büyük seddin ıs ah o~unaralı: ye. 
ıııi ilavelerle genislPtilmesi katıal'

l~tınlmıştır. Yeniden müte&d • 
dit seddc ve mchmuz1ar da yap. 
tırılacaktır. Bu in.,".aata 197 bin 
li.ra sarfo}unacaktır. İnşaata ö • 
nümüzdek:i ay .için.de lbaşlanıla.

caktır. 

T emi:;Iilı amelelerine 
yeni bir İ.f 

Badema temizlik aınıelelerinin 

sokak isimlıerin.i. gösteren levha.. 
lan da sık sık ytlrnyı.p tem.izle • 
meleri dün Belıediye Reisliğin • 
den Temi:zlıik f.;leri Müdür>ü • 
ğüne bildirilmiştir. 

Siliihtarağa labrilıası ifçilerine 
sıcak yemek verilecek 

E lektrilc, 'l'ramvay ve Tünel 
İdaresi, işçilerine öğle vakitlri 
ıneocani sıcak yıemek ~rmeği ka.. 
rarlaştırmı:ştır. Bu işe ewelli Si. 
liihdarağa fabrikasından pek 
v.:ılı;ı.nıl.a başlanılocaktır. Be.şik~ta Ortaoyumı sokağı 

ı :::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;..~~~========:::::::::::::: i' yolunun tamiri Beletliyeden r.ica I• 

edilmiı;tir. Neticede ıbunun tam.i. 
rinin gelıecek yılın programına da
hil oldu.,;ıo,, anlaşılmıştır. 

Fuar zaml!nmda 220 zabıta 
vak' aııı olmuı ! 

İzmir, (Husust) _ Bir ay devam e- / 
den Fuar esnasında şehrimizde 220 a- j 
leldde zabıta vak'ası olmuştur. Bıı 
vak'alar çok hafif suçl:ır olup ekserisi 
sarhoşluk ~·e bıçak taşıma h.ıidisele:ri

dir. Geçen sene ayni müddet zarfında. 
252 "'-ak'a kaydcd;tın~ti. 

Yine 20 AI..'Ustos - 20 Eylül zarfın
da Fuar dahilinde yalnız tki sarhoşluk, 

bir kalpa7.anhk ve üç bıçak ta:jıma ha
disesi olmuitur ki l:uında da evvelki 
senedekine nazaran yarı yarıya blr 
eksilme vardır!. 

jüriler reisliği 

Maarif Vekaleti Gürel San'at. 
lara ait olarak kurulacak olan 
~krnil jürilerde tabii .reis ~ na. 
z ım olarak Güzel San'atl.ar Alo:ı. 
dem.isi Müdürü B. Bürhan Top
:ııağt Jntilh31J etı:nf.ştiır. Herhangi 
bir sebeple Müdür bulunmadığı 

zamanlarda jürilere şube şefi ri.. 
ya>Ct «lecektir. 

Bir k!!llrn şoför!erl yola getirıntk 
mümktin görünmüyor. Onlar daima ı·e 
yalnız kendi keyif ve menfaatlerini 
düşünüyorlar. Bir fınınıe hizmeti gör
düklerinin farkında değillerdir. Ben -
z.inirı yok, mU~terim \•ar, diyre yolcu 
nlmıyan şoför1eri şu harekete mecbur 
etmelidir: Benzini olmlyan şoförü u -
mumi d urak yerlerinde sokak başla .. 
nnda l>e !.:leınekt~n menetmeli, araba -
slnt gar~ı.ja çektirmehdir. 

Müşterisi olan şoförün taksi s.aııti de 
mutlaka işler halde bulunmalıdır. Ak
si hareket edenler cezalandırılmııhdır. 
Eğer, bu tedbirler slkı laklp edilirse, 
i.ıi netice vereceği muhakkaktır 
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sebeplerini göstermek, delillerini 
ifade etmek, serbest kımuşmak i
<;in yüksek hey'etinizden gizli 
celse yapılmasını i.stemi~tir. 

Fakat, gerek hey"etinizin rnsıl 
oldu;{u kanaat, gerek karşı ta • 
raf avukatlaruı:n şiddetli takple. 
ri bu gizli celsenin yapılmamasını 
intaç etmişti. Şimdi, ben de mu. 
hakcmenin aleni olmasını pek 
haklı olarak talep ediyorum. Bun· 
da her şeyden önce Güzinin bil • 
yük hakkı '"" kırılan, ortaya çı • 
kan şöhret ı·e genç kızlık haysi • 
yetinin korunması icabı vgrdır. 

Güzin bütün ismet ı-. nezaketi i· 
le birlikte efkarı umumiye huzu. 
runda babasın·n masumiyetin i i.. 
fade ve isbat edebilmek için ken.. 
di hususiyetini aleni münakaşa • 
ya k.oymuştur. Bu aleniyet nasıl 
bütün dinleyicilerin ve gazetele. 
rin r.eşriyatı vcsilesile de mem • 
leket halkının dikkat nazariarıru 
Güzinin üzerine çekmiy"Cn yine 
Güzinin alnını ak etmek bakı • 
mıd3n Ayşenin de ayni şekilde 

ve umumiyet kadrosu içinde hu. 
zurunuzda söylemesi lazımdır. 

Bu itibarla muhakemenin .. teni 
olmasını ısrarla isterim. 

Muzafferin bu talebini profe • 
sör Cemil: 

- Suçlu vekili hakimlerin ka.. 
naatlerile Üzerlerinde müesslr ol
maya çalışıyor .. 

Diyerek karşıladı ve .. devam et.. 
ti: 

- Suçlu \'ek.ti n~ktai nazarın. 
da laman.ile haks· zdır. Müdafaa 
şahodi olan Ayşe şahoıın hüviyeti, 

genç kızlıgı, izzeti nefsi ve içtimai 
hay>iyetı b"kımfarından mu!ıake. 
menin cereyanı içinde sırf bir 
taktik kurbanı olarak dünyada en 
az kabili tasavvur bir plan içinde 
iftira ve hakarete uğrmaıştı:r. 

Bu iftira ve hakareti temizle. 
mck için kendi kendisini müda. 
faaya ve ayni zamanda d a bazı 
hukukları ifşa ve izaha muhtaç. 
tır . Ayşcnin gizli celse istemesi 
talebi tamamile kanun un ifade ve 
tayin ettiği çerçeve içindedir. Bu 
itibarla iz7eti nefsini, haysiyet ve 
şerefini korumak talebinde bulu. 
nan bir masum genç kızın bu yol. 
daki dileğini kabul etmek hey'eti 
hakime için en değerli bir hizmet, 
hakşnaslık olacaktır. 

Profesör Cemilden sonra avu. 
kat Şekip de ayni tezi müdafaa 
etti ve sözünün en sonunda: 

Avukat Muzaffer , b ir panayır 

avukatı gibi huzurunuı.da hare. 
ket etmekten çekinmemiştir. Hii. 
lil. da kend<sinin avukatlık telak.. 
kisi ve mantığı odur. 

Dedı. Muzaffer, bu söze birden 
isyan duydu. Ve .. haykırdı: 

- Sözlerini reddoderim. Mu. 
zaffer, en rr.Ddern vasıfta bir a. 
vukat olarak hareket etmiştir. 

Ve: 

- Reis bey, cevap vereceğim, 
müsaade .-diniz ... 

Diyerek sözüne devam etti: 

- Eğer benim tarzı hareketim 
olmasaydı bir masum, bir katil gi.. 
bi nasıl huzurunuza get;r;tcliyse 

coc·o1au\ı '"ar \ 

Bulgarııtaa'a ıııtP 
ılnlr harbi fJ 

Yazan: Ahmet Şükrii ES~. , 
. sıııo' 

Rusya ile Bulgaristan aıa rgıP• 
ki münasebetler gittikçe ge aııY' 
Jeşmektedir. Rusyanın p..lJ1I velıl 
ile harbe tutuşmasından eVgiJ!l:J 
zamanlarda başlıyan bu g•f_.841 

aba zı . 22 Hazirandan sonra d • ~j4 
şiddetlenmiş ve şimdi de eıııı,-oı· 
bir şekline varmış _bulu; içıD 
Bu vaziyeti kavrıyabıJıne 

1 
rı# 

Rus • Bulgar münasebete bil' 
tarihini gözönünden uzak;aııl'l' 
lundurmamak lazımdır. 11 ~0,ııl 
dur ki Bulgaristan , düg ~ı:J' 
doğruya Rus silahlarının ,.ıı~ 
netices!nde kurulmuş dıir d~uY~ 
tir. ,93. harbini kazanan .

1
e (Ji' 

rın Ayastafanos muahedesıJllpC·' 
manlı İmparatorluğuna. ~e v•· 
ettikleri şartlardan bırı ,.uwı~ 
yük bir Bulgaristanın kLI 
'di. ~ ı .•. 
Bulgaristanın Ay astaia~o> geD:f 

hcdesifo çizilen hu.dutıarol 1SıJı 
lemek için muhtelif zarııa~ef: 
yaptığı teşebbüsler ve b". ta · 
büslorin neticeleri uzun aibı~8ı,rP 
bah lir ki burada bu s ' 
izalıına lüzum yoktur. 0ısu~ 

Rus hükumetleri, çar µıeD 
Komün~to~un, Bu~ar~ 
hakkında hususi ıbir alaka 
mişlerdir. ~jşfl~ 

Filo! hükümcti, geçen ıe•el ~ 
Alman askerlerine ınenı os'>o•1 

kapılarını açtığı zaman. ~ ta~b' 
hükumetinin bu harcke\I ·p ıı:i' 
için kulland.ığı lisnn bu ga1~11rıı;· 
nasebetın bır de!ılıdır ... 1 p.lıf;' 
dadır ki Moskova. hen uz 80 ; 

b ıur•~ ya ile harp halinde · u. ıv > 
halde Fil.of hükümetinın e ~ . \ 

ranru tasvip etrr.ediğ nı , ıır' 
nun, Bulgar millrtinırı cır. ,, 

• bildıf • 
ne uygun olmadıgını ~ ·ııeı' · 
Yani Moskova Bulgar , .. ı •. 8ı ı ·rı i 1r. 
mına Bulgar hükünıetı . keıı 
mek hak ve salahiyetin• ·ıe ~P 
sinde görmektedir. Rus)'~:ariS 
be tutuştuktan sonra, BU p.JJf.ıl 
tarafından takip edile~ah' iJ 
politikası, Moskavanın d f 0Jıf.~ 
detli mukavemetine he "ıeri ~·,; 
tur. Bir gün Rus tayvare ur'' 
gar şehirleri üzerinden eri 
beyannameler atma~tal,crfl'"ı 
gün Bulgar hükümetı, 

08 
rı' 

Bulgar milletinin arzu>~ .• ıi f 
,·3 • • .(1 

men, memleketi Rusya,. p.lrfl' 
rişilecek bir taarruz içın il~ 
lara üs olarak terkctn:e~'r Jı r 
karşısında bırakılmaJ..taR cı t•t. . 
gün de paraşütçülerle • '.:ı .ıı .. gıı.• 
katçıları Bulgar topro . c~P 

•'ktııf· 
rilmektedir. Bulgar hU ır's' 
protesLoları, birer yaıaıı. Jırıl• 
tahrik olarak vasıfl311' 11,ı~ .. 
Moskova Filof'u Bulgur z'\ el 

b' \'3 • j urnal etmek ister ır ~ 
maktadır. d;r! 

rııc·~ 
Bu tahrik:Hın hede ı . .ısıı!S ,ı' 

zıları Rusyan n Bulga<1\8ııt • 
be tutuşmak için bir b3 . 1eıi .. 

-.., 1 1 V" 
makta olduğu kanaatı.· tıire 

• \'ll s 
mektedir. Fılhakıka ı3 blr J 
kılınca Rusların bövlc ... .t· • 

lı~" 
peşinde olduklarına ıııll' 
bilir. Fakat Rus . Bulgar ~,PıJ"ıf 

. . l<~ ' ~ı 
betlerinin hususıyell tine ı• 

l F ·1 f h .. kiınıe al• r Rus ar;n, ı o u kıs 
1 
~ 

bir sinir harbi yaP."'~ııtiııı';t, 
larını daha yakın bır ·r ı1 

1<t•. ~ 
r ak kabul etmek gere r ı:sl 'ı/ 
F ilof hükümetini Bulgs olıl,~ 
nazarında itibardan ·e e ~ 
bir darbe hazırlama!> ;,.ri ~ 
ristanı geçen Marttan ,.;rıf. f 
mekte olduğu yoldan:-~ oııı1; 
Bu teşebbüsün mu':~f 8 ft ı;f. 1 

maması büyük ölçude, , 11~ıı'ı": 
ki ask~d harekatııı 13~ ' 
bağlı bir mescledıı r,t ., 

ıııJl ~ r BudycnP.i orduları JS ti . 
R usyarun Bulgaristen dC J' 
tiği bu politika iç:n 8ı:Jıf 
darbe teşkil etıniş olrT' 

HALK 501~ 
"''" .J . rt" ,,r. 

Daktilo da bılefl 0 if # 
mezunu genç bir k,; l>'' J .,.c ,.,si' 

Ortamektep mezunu ı; O ıt t . '<'" "1" Yazım, hesabtm, ııaı• ·e\·l " J 

Daktilo da b!lıdın. "" ,,,~ ıı''.f 
.ııı •' bozukluğıı ba7aıımı ç ~ııfl ·ti' 

mamı icap ettirdiğinde~treı1 ~ '/ 
ı.ıı ·''' .... ücretle iş anyorum. ı;.•JY,... 

graf Halk Sütunund> ~eııe , 
' orv· f" zuna yazmalarını .ı pi' 1 

rim. ,..telıll' 

Gelen it Verıne •""'"'~ 
Bayan Erzuruınlı.ı ;;ı.drt' 

mektubu gelmiş busi.ifl 
deriimiştlr. 

! 
J 

le 
ti 
~ 
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C Bu yazının ıneUnleri Anadolu 
!tlb• Aıan.ı bültenlerinden alınmıştır) 

1• eden: Muammf>r Alatur 

japonyada üçlü paktın 
yıldönümü münaaebe • 
tjle tezahürat yapılması 
yasak edilmiıtir - Ruz
_yelt kongreden üç mil -
yarlık bir kredi daha ia
tiyecek - İrandrki Mih
ver erkanı hududumuza 
geldi. 

Vişi'nin idam 
kararları 

!;. Mıısk<l'.-:ıda üçlü konferans baş
~ '"ıştır. Dün de yazdığımız gıbi 
lla lı>ransa Savyet heyeti namı
dir Lııvn:of da L~lirak etmekle -

====== Klernıon - Ft.:tTUn, 27 (,\.A.) 
Klermon - Ferra·ı askeri 111'1hkcn1e
si akctettıı!i ikinci ct.:"i..::;ede General dö 
Gol taı·aftarı iki zabılle b~r kuçiilt 
zabiti gıyaben n1uhakerne e:u.!şt:r. 

t~0k:;'O'da çıkan •japon Taymo 
ı r A.dversitN• gazetesi, lbu ken
tin anstan bahserlerkc n, Çinlile 
b,"t:eyet gönderıniyeceğini söy. 

·ek diyor ki: 
~ A.~glo-Saksonların başlıca ga
Olsıı n, Sovyetlerin her ne olursa 
nı.ı n'. ınünferit sulh akdetme -
Sa~rıni temin etmektir. Anglo -
dtruon ı:fk:'ın Rusya_va sil:'ıh gön
r1 ınesı meselesinde ikiye ay. 
d~Illıştır. Halbuki Rus}'anın z.ifa 
llıinllı-ckshcn harbe devamını te. 

etmek arzusu val'C!ır.> 
/\..:A.~ONYA - AMERİKA 

t <r:ka ile Japonya arasııırla 
~r:. ·lr llleselesini ha!letmck Ü

nal:. ~am eden mü:oakerdedn 
~ ı ~ b:r safhaya ı;:'rdiği Nev -
~•'t ·~ bild ·Hmektt'dır. Ru7. _ 
le sıı '·UZ>akerekriıı kal'l olarak 
t llıeırtnc mani olmak için bü-

l) ~•Yretl'Crini sarfetmeklcd.r. 
b er taraftan Tokyodan da 

a b" · lıere _ ır haber gelmişlir. Bu r·3-
A ~ gere, geçen s•ne 27 eylülrl 0 

.,.~n . 
'-<la _Ya, Italya ve J.aponya ara. 

l·n Y ."'.:~lanmış olan üçlü pak
ll<ı~~:.:!onumü münasebetile, Ja-
11-.ı 1 da hususi tezahürat yapıl. 
~ı ~.a•:ak ed'lmıştir. 
tfll1KA YARDIM ETMEZSE ..• 

terdj ~ndan İstefan.ı ajansının 
~l •1 rrıa~Umata güre, son za.. 
~ı , a.t'da Lı.zbona gelm' · olan -ba.. 

~ıne 'k -~arcı, n an eşhası, Am<>rik<ının 
ı·e: olmazsa, !n.gil'uenin mu

dığın t ed:cek vaz;velte olına
c!c n: ~~ biıınctkc s~lh mırahe _ 
~trıı~g .rıc-ı•k Aın.r.kanın d'kle 
lit ,., 1 lazım geldiğini södem·, _ 

oırl "- · ~~do~ eş'."' Amerikanın yeryü • 
ıı, ~., •. ı atya:si ve hl<tı.sadi hege. 

n. i!!ını_ ku~-voetli tutabilmesi 
!ilru_ ngJiz sa:ıvelinin :oaafa dü. 
lll..'\ı,~~ icabetmektcdir. 

b, .\J(t MİHVER ERKANI 
'">yt~ . 

tın0 g" rın Tahrandaki muhabi. 
t'lııs:ru're~ ~randaki Mihver te • 
.,a, allıb go,uren dördüncü tren 

·t •tnı .8 ~k~amı Ah~az'a hare -
lıQaıo,.1 i§tır. Bunlar Ingil:'.z lm _ 
~ leceltJ u~unda bir yere nakle _ 
t 1 ~n li •rdir. Bunlar, 50 Alman, 
ıı~an lllanlarınaa yakalanan t _ 

geın..lh·rine ait 80 bahri -

yeli, Ir&.kda Raşit Ali ısyanına 
~tirak etmiş olan 40 Iraklı ile 16 
kadın \'e çocuk, Polonyalı ve Ho-

landalı hirer Naziden mürekkep tir 
Büyük bir otomobil kaiilesıi de 

allı günlük seyahatten sonra, Tür
kiye hududuna varın.ıştır. Bu ka
filede Alman, Rumen ve Macar 
elciliklerinin memurları ile aile
leri varrlır. Bunlar nakikleki müş.. 
külattan doJ.ayı küçük gruplar 
halinde Türkiyeye girmektedir. 
80 kadar Alman daha aranmak • 
tadır. Eski Şah bütün l*'rvetini 
İran milletine bıraktığına dair 
bir mektup im:oalamışlır. 
Bulgaris:anın İran maslahat -

güzarı da Erzuruma gel~tlr ve 
yoluna devl'lm etmektedir. 

Londraya göre 
(1 inci S:ıhifcden Devam) 

Kırımda harekat devam cdi. 
yor. Alman paraşütçüleri de faa
liyete gcçmiıtir. Bununla bera
ber, resmi kaynaklardan Kırım. 
daki harekat hakkında hiçbir sa. 
rih malümat al:nmarnıştır. 

Vişl, 27 (A.A.) - Havas O!i: Ber
linde- bulunan İsveçli muhabirİcre 
göre Berl;nde Leningrad'ın müda.faa
sı hakkır:da ;yapılan tahıninler hııarı. 

na olanı!< ~ehir mıtkavemet etınckle

dir. Son U..lı.'TilnlC're göre Leningrad 
bir hafta, belki de biraz daha fazla 
muka,..·emet edılecektir. 

ALMANLAR 
( l inci Sahifeden Devam) 

tın bitmek üzere olduğu kana<1ti 
vardır. 

.Merkezde Mareşal Timıoçenko. 
nun nıukabil taarruzları mahsiı.s 
b'r terakki kaydl'lmemişlir. 

Berlinde söykndiğlne göıc, Al. 
manlar Hnı·kof'un 20 k:lomctre 
m<Saf~sinde<i:rler. 

Odesa mınlakasında Rumen • 
ler şehrin şarkın.da tePakki gö.5 -
tcrm'•lerdir. 

Odesada vaziyet 
Londra 27 (A.A.) - İnisyatif'i 

tekarr Odesa müdafileri ele al -
mı şiardır. 

Vonh"'"'':n cenubundaki mü -
him sırtlara yerleştirilmiş olan 
So\'yet tx:ıpları dü,manı yan ate _ 
şine almaktadır. Yalnız topçu a
teşinden Alm:ın ,ve Rumen zn:;i
atının 50 bin loi~iye yükseld:ği 

tahmin edilmektedir. 

lıtandilli Kız Lisesi Satln alma 
Komisyonu Başkanhğınden: 

Beher Kilo 
Tahının Fiati 

M'.kt.ar Kdt'i fcm:r.at 
KI. 

Fazarlti: yapı
lacak g Lln ve S. 

18 2750 7-1.25 2\o IX/941 Pazar-

liL Lİ 

l~f tfEi saat c 15> te 
'; ~i i l7.e Mayıs 194.2 nihayetine k:ıd. r alınacak inek sütünün pazarlıkla ek-

'1• ' '"bu· Be • ı· t' ı• ~. ""/lfiı l~· . . Y~~·~ sık u~ caddc~i No. 349 ~J I..!seler ~1ı..ıhascbcciliginde 
~ \'~ 

1 
:aıtesı g\,;rıil saat 10> de yapılac~ktır lsıck!iler kat'l teminat mak-

iltı . 9t~ ıl T ., 
tıı "e g:.. Y 1 ıcaret Odtısı ves.ı;cası veya ün\·an tezitcrc· :vıe birlikte belli 

"'-ıt'e :15 O • le lati , · z geçen .daired~ okul komL~·o!~uaa b~vurır.aları, şartnameyi 
Yen.erJn Kandlh Kız Lu,-esi Miu.lürlüı.;üne müracaatları. cb582> 

............ --------~---111111111111~~, 
7. iLK TEŞRİN 

PİYANGODA 

Bunlar h;yııuct ve fh·::ır ı..urüınle

riudı::n dolayı id:ıııı.ı, rutbelerlnin a
lınmn$llla, ~ımdi ve istikbalde mal ve 
mUlkh:ıirıı~ı devlet hcsü.bına 01U!>iidc
resine ın'.:ihküm etnıiştir. 

Loı~iı·a, 27 (A.A.) - Paris'tcn Vi
şi'ye c;ek..lcn bir telgrafta c:Komünlst 
faahyetindı!• bulunan Uç kişlnin dün 
Sante hapishanesınde gfyolin ile baş
larının kc;~ildıği b;Idirilmcktedir. 

Bunlardan biı·i eski Koınünist 

meb'uslardan jan Cathelas'dır, 

PJiilli Şefimizin 
miHete hitabesi 

( l inci Sahifeden Devam) 
devlenni iha.tırlattıg:ını cl4ünü.. 
yorum. 
Bizım inandığımız ve ba~lan -

dığımız esas şudur ki rnilietinıize 

!fıyık oldcgu külrır haz.ne.;;ini az 
zam,nda s~glayab.lmek için dili -
mizin, milli G.il olarak işlenmiş ve 
yükselırL; olması gcrcl.tir. Bu 
memlck cın aydınları, belki yüz 
yıldanberi eksiği görmüjlcrdi ı"! 
Milli dıli arıtman.n hu k&dar uzun 
ve yavaş sürmesi, aydınların ken .. 
di zevklerinde çak kısY.anç vln~a.. 

!arından ve herkesin kendi ölçü • 
sünü en üst-:in tutmas nd~ndır. 
E,,er Türklcr, bilimin her 
da]ında yabancı d:ller 
için çalıştıkları kadar kendi 
öz dıll~ri i~in .:ınek çekselerdi, 
Türk dil cok ı.'.tmandanberi eksik. 
likleriıır!.:::~ lamamile kurtulm~ 
,.~ n"'ueııiyet dünyasının örnek bır 
dıli olıru~ buhmur<lu. 

Ayni a ı:t:anlık, bugün de tb:zi 
kolayca c:,ı_ cdcc·~f;imiz çok iler
leyişicrc alıkoymak a l,r, u:~ aı, 

söz i.şitt~ren ve okutabilen her ar·
dırumll, d'1 ;,,;nde bir tek yabancı 
k "lim·tn!n eksik -0hnasır.ı, özen. 
rr.~ğe değer bir rev~t saysa, b!rÇCk 
sıkıntıyı hiç farketmıe.:icn geçire. 
biliriz. 

Dil Bayr.ı.mı, büyük ve ulw;a! 
bir devrimin ı;cı-ctk'.en i~areti.dir. 
Bu d~vrim•n yolunda inanla ve 
seı·gi ile yol alrr.~k ve yol aldırma • 
ğa çalıcmak hep;miz için borçtur. 
Büyük br millet, milletler arasrn- J 

da kendi dilin!. ~ apm:ı o;mıyan öz 
yaradılı~ı il-e gösterm~k zıorunda

dır. Jııii11etlrr arasındaki boğuşma 

V'e sa\'as, vntandas.lar~r.ıı gözle .. 
rinden l:.a-cr·."!tz k!, yalnız demirle 
çatı?ma değ .ı.r. 

Mill~~ler~n benlikl-erind-2ki güç, 
ya~am3ları :(in en sağlam kayna~<· 
tır. İ~lc bundan dolayı ve mılli 
brnli·'~ d~"rudan doeruya d"kun,. 
d"ğunıı rlü·;üncrek ciil çalı,,<rr:oala

r;ı:ı se\·gi ile \~e ilgi ile gen~~eL 

Yen· bilim terimlerinin ohllar-
<ia V<rdık!vri neticeler<l~n mem
nunum. Kül ür dilimiz llıızla a. 
r-nma yolundadır. Henüz eksik o. 
lan ter· 'iller de tamamlanırsa, di
li.miz b:rd<'n çok g'"'li..;mi~ 012 3.k .. 
tır. Bu meS<-lele"!n her biri bizim 
için aynca önemlidir. 

Hüvük At:••ürk'ün, Türk dlli. 
ui>runda ha1"!'adığı emekler Mşa 

gilmem;ştir ve asla boşa gitmiye-
ı cekt:r. 

İsabet 
~Üzde kırk 

nisbeti 
ikiden fazladır 

~: :lk~rin Afyonda çekilecek piyangoda isabet n.isbe~i ~;42 
l,ı~11il:cladır. Yam yuvarlak ba· hesapla hemen hemen iki ·bi-

.'l'~li ".4': kazıl-nacak de:"ek tır. 
ltııy~~Ut.J.zı da~a tecruıbe <d niz. (30.000) liralık büyük ikr.a-
1-ııı lcı b~ dört tane (10. 000) lira, altı ~ane (5.000) lira, ve 
~ rk tane (2.000) ve (120) tane (l.000) Lira vardır. 

~· U S<ıfe • :*tıl! r (960.000) lira ikramiye olarak dağıtılacaktır. B:r 
."İııi ~ Afyonun talihini tecrü lıe ediniz. Çünkü bu sefer kendile
~~;lih.521 zannedenlerin !:>ile kazanmaları çok ıhtirral da-

l .r 

ıt:~a.nbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
~ ~~ 11:'· Iu iı&n· .. ~ """ . lt~'tıı ~~markası ve numarası tesb:! edHınlş olan kaşar peynjı-leri toptan 

ıı· l!. l'aken.ıe 145 kuruştan satııac•ktır. 
,, it. 872 

" tı. " 287-286 
' \o •U\-.tda S01 
b tı 

H. A. Peynir üzcri.ndckl marka 

~ -1: ş,.k,, Suter 

' <\. 
tı ... ı.. 
'· '<. 

802 
295-206 

581 

h 
~ () 'I'· 243 

"· \t} Y ·kaıda nun1araın bulunm ·yfln markalar Anadolu n1.arnulittı ka
~,, l.ı. l.l. ~a~ U. O. markalar~nda~ ya 'nız Ş.akir Süterin ka.;;arhı.ı yaglıdır. 
~ ~ 'le:~ k.alar y~karda zı.kred:len pey.ııırlcr meyanında değildir. 26.9.941 
,ı~. ~ komısyonun 25.9.941 tarıhll toplantısında kaşar peynirlerine 

~" \G,. l>er&Kende 145 kuruş narh. konulduğu tarztnda neiriyat yapılmış
' 1 l~ rı ııeş:ılyat komLı.;yonun resml iliını olmadıı}ı ve kaşar peynirleri hak

~f~t'-Ull~ralı iI:in carı olup yukarri:\ int:şar eden 115 nuınaralı iiiınln ise 
Odile.n markalarına ait olduğu wıfü olunur. cSG54> 

Onun kutsal adını derin sc ·:gi 
ile Bnt)·oruz. Türk dili iç:n son 5.. 
nına kadar beslediği gen;~ ü -
mitleri ııerçeklqtireceğiz. Eovra. 
mı vatandaşlarıma bu dü~ünre • 
!er ve duygularla kutluynrum. 

İS. fET ixö ·l) 
Ankara 27 (Telefonla) - Milli 

~!'miz dün gıx:~ Anbra Halke. 
vinde krtip olunan merasimi şc. 
ref!-endirmiıslerdir. 
MerasiT<l~ Bawrkilimiz Dok· 

tor R<>fik Saydam ile Vekiller ve 
salonıı bo~lan ba'a dnlrluran bir 
halk: huzır bulunmuştur. -- ~ 

Musiki:;;naElar 
( l inci S3hiletien Devam) 

Yıllarca lıa 1 !< örıünd~ imt;han 
·veren san'a ki!rların bir Esnaf 
Ccmil'et:r.d~ t·krar imtihana çe. 
kilnıelerir.:n hıc de d..:...1ru olrn.:ı • 
<lığı hakk:ndaki nc~riyrıtımız ve 
bu husustı.ki '.h·azlar a:aka.-lar -
!arın nazarı dikkatin: celbctm'ş
tir. İmtihan hey<>ti bu haksLzlıcrı 

~ 

tamir i~in, .san\,ıtlarır:da üstat ol .. 
dukları ma:üm bu:unan musiki 
san'atkarlarıııı imt 1ıaıı eh:eden 
tam numara Yerme~e karar ver .. 
mi11tir. Bu karar elimi •sinden o
larak dü.r.kü imt>handa Bayan 
Muzaffer Senar, Ham:yet Yüccses, 
Suzan. Şüharı gibi san'atkarlar 
sadece b;rer şarkı ok.uyup on nı.:. J 

maPa almışlardır 

Japon ordusu 
telıdit ediyor 

Şang! "Y, 27 (A.A.) _ japoalar 
Şu ıgh~y'ı yakından lchda ctıne~e 
başlan:u.c:1 ·rdır japon kıt'ala ·ı ; •:r la
:-aftan ~.:ınghaya y klaşn1aktadıriar. 
Çtıng - Kıog hüküınetf jJponlann 

mUVilf!<ı:k:yel lc~zand1klar1:1L Şang
sua·nın takriben clii kiicrr.etre kadar 
Şi~aline geldiklerini itiraf etlnckte .. 
dir. 

japon ordtı.::01.ı namuıa söz söylenuyc 
salüt:!yetlar L:r zat gazetecilere be
yanatta bulunarak: japonlaı·ı.n Şang

haya :16 kilometre mesafede kflin 
Kao - Şiao'yu zaptetlüclcdnl söyle .. 
miştir. 

Preveze zaferinin 
yıl dönümü 

(1 inci. ~J.hif.~dcn Devam) 
mükellefleri, mekıcpltler ve kaıaba· 

lık bir halk kt.ıllesi hazır buh .•••• 11u.--
tur. 

l\lera ime taın saat 10 da Landonun 
çalOıt;ı Istık.at ~-ıaraıylc bag:aıııu~ 

ve ~crcf dırcğıne şanlı l.ıayr.a~ınııı; 

çekılmi;ı;tir. MJ.teakıben ma.kb .. rcye 
Lilanbul Kumuıanıı ,ı, O\lnanrr.a Ko
muunııgı, .Parti, V il<•>'eL, licled.ı.ye ve 
muhu?Hı deniz l€;;itkki.tlleri namına 
çeu .... 'lıkler k\.lnulmu.-tur. Bundan sun .. 
ra ikı ınan:;a deniz t·rl havaya üç el 
sılah atn.ış ve ıhtır~ılc işt:rak c.tlen
ler K:ıhrarr.an Barbaro~un batıra.ı.ını 

ta.t,zcn ikt aaitika a,yakta i..ııtiramla 

suKüt ctın.Jıcrdir. Bu sırda lüııanı .. 
ııı.ızdaki lt:kınil v11purlar dU.dük ça
larak bu ih.tirama iiUrak elmijjler
dJr. Tuyyarcler de makberenin Uze
ı·ınde ucnnı~!ardır. 

BEŞlKTAŞ KAl'.MAKAMININ 
HİTABESİ 

Billı.hare Bcs ktaş Kayn1.ak:amı B. 
Şabri SOı.cr ktir~Uye gelerek b•r nu
tt;ık söy1en~Lir. B. Sabri Süz~r nut
~una: 

cBugun Türk Tarihinin eanlı bir 
sahı.f<!"!>ını t~kıl eden Prcvc:l.e deniz 
muh .. rt..'besi11in 403 ilncü yddöııüınü 

rr.unaseiJC'llyle bu muharcbeıü.n ınu

z;.ı,ff('r koıuul:ınını, 16 ıncı asrın Uü
. Yllk Turk A.-ı:ırali Barb~tos H4.ıycet

t..ıı.ıı lı;.ı~u"uilnl taziz \oC ruhunu ~J.d 

etın~k ı11aksadiyle toplandık. Bu' ıh
ttla!:e ~ercf veren sı..z.leri hürmet ve 
saygı ile sel.irnlarun.• 

1.ıLye b<l.§!;;:unış ve Darbııı-oıı 11:-""rct
linıu Türk 1.'arihindeki L.ıüytık. zafer ... 
lcrınden bahse<lcrek billthare Barba
roı; çocul;:l<ırının kah.anıanliklaruu 

tebarüz eturnıi~ ve nutkunu şu cf:m .. 
lelc:rle bitinnl~tlr; 

c1'iırk gençleri \'""o.'.anın:ı karşı and 
iı,;ere:k verdiği aOıU yet·ıne S<!tıı·menin 

;:;~ır.anı ve sıra.s.ı geldtgı \ :1kit; varlıl:;ı 

il :fııhar etliği )lıl.H ŞetinO~n enür 
ald 1 ;ı vakit ecdo.duıuı 1"'11 ve şerefle 
dv.uurduğu t.arlhini örnek olarak a
lacak bu tarih~ ecdadı gibi z.:.ı!crle, 

k~hram:ınlıklarla dl'lu yeni ~a.'1.i.fcicr 

i!lıve -edecektir, Yaşasın Büyük Türk 
A.tilletl, varolsu.n kendi.s.lne daima gü

vend:ğimiz Türk Ordusu, sağ oL:.un 
b~zi müstakbel ink~aflara götüren 
l\!illi Şefimiz Reisicümhuıumuz İs

nıet inonu: .> 
DONANM.\ NAJ\USA A!'lD 

BiLi.h"'re derJız subayı B. Danı" Rı
za bir nutuk söyliycrck Barbaros'un 
şecaat ve hamasetlni aıJalmı~ ve 
müteakiLen icabında bu şanh tari
hin tekrarlanacağı hü kinda donan
ma namına and içmi.şti;, 

Nutuklardan s<ınra n:~ıntu1a 11 
geçit resnıi yapılarak mera.iıme 

hayet verilm:.şfr. 

bir 
ııl-

Harp Vaziyeti 
( l inci S.:ıtufeden Devam) 

tında da görülmektedir. 
Bu kanaate sebep, hiç şüpl:e 

yok ki şimalde Leningrad'ın mu. 
hasarası ve cenupta Mareşal Bu
diyeni .orduların:n Dinyeper bo. 
yundan ric'at etmesidir. 

Almanlar kışa kadar bu hedef
lere eri~miş olsalar bı!e harbin 
neticeleneceğine şimdiden hük. 
rr.etmek doğru olaıraz. Harekat 
kış dolayısile belki durmuş olabi.. 
lir; fakat harp bitmez. 

4 Şoför 
(1 inci Sahifeden Devam) 

bir~lıancsinde rakı içerek çok sar
hn< Oll'l"US, bunun Palini gören 
:!'"e,~i. M<>hrr.et, Antielya ve Ke. 
n•al i"iml,,rinrle dört şoför peşini 
takin erlPrd: bir otomobile atmı•

ı,. •·e :Meei<livrköyündeo Tepe ga. 
zi!"n'"u civ~rına götürerek cebin
de! i 440 !ir~sını aHıktan ronra 
Ta ;,,,P getirip b!TakmıölRrdır. 
S1 ı, l2r bi1.51ı·arc tutulup tevk:f 
Pd'lnı'•!<dir. 

Faturayı yu•mağa 
kaikıştl ! 

-· 

AMERİKA 
JAPONYA 
RUSYA 

(Başm .. kalcden Dcvaml 
dan kuY\'et, iııgilıerc içln ku\'
yetlcı ini bir uoktaJa topJıyanıa.. 

mak bakımından hafi( nisbclte 
de olsa bir z3af teşkil edi~·or. Fa. 
kat, Sovyet _ Alman harbi Alınan 
ordusunu serbest bırakat·ak bir 
nctire~·c v&sıl olursa vaziyet ne 
olacnk?. Alın:ın ordusunun külli 
kunctleri İng;Jterenin Orta ve 
Yakın Şark, Afrika hatla Hindis
tan İmparatorluğunu tehdide baş. 
lıyacaktır. Belki de Alman ordu. 
su muayyen bir hedefe vasıl ol. 
mayı külli kuvvetleri için esas 
itlihaz etmekle beraber İngiliz 
ku\'vetlcrini biribirine yardım ct
mcktcıı nıcncJleınek ve bir cep. 
bede barlıclınek imkanından 
ınahruın kıhnak için hen1en bil .. 
tün cephelerde faali) et göstere.. 
cektir. 1\fcselıi Kafkasyada dövü
şür, İran ve Irak'a gi!mck ister. 
kcn ayni zamanda Akdeniz sa. 
hillı•rindo. lltısırda, Hindistan şi. 

malinde ıle hareketler gü.torebi
lir ve İngiliz l.u\'\'Ctlcrini bütün 
bu noktalarda kun·elli bulunıııı. 
ya 'evkeder ,.c hatta Britan~·a a
dalarıoa karşı dahi hava faaliy • 
tini teksif ed~h•lir. Bu takdirde 
İngiltere bütün imkanları ile Al
mrn ordusu ile her noktada çar. 
p·~ıııak ınecburiyctiııd<il kalır ve 
Amerikanın bütiin dıkkat ,.e yar. 
dımı hu cephelere le••eccüh eder. 
İşte, o ,·akit bugünü ve bu vazi. 
yeti bekliycn Joı>onya için giin 
doğar ve Alman - İngiliz harbi 
şiddetlendikçe .Japonya ~arklakl 
emellerini taha!.kuk ettirmek 
yolunda adımlnrını sıkla~tırabilir. 

Bir tnraftan vaziyet ve ihtimal. 
!er hu iken, bir taraftan da Ja. 
ponyanın Sovyet Rıısyaya karşı 
Uzak Doğuda Amerikan - İnııiliz 
ınüd•halesine fır~al vermeden 
hazı harcketlorl' kalkışması ihli. 
ntnli ,~ordır. Hatta. birinci ıner .. 
halede galip ihlin,.l budur. Bu 
takdirde vaziyet garpte Rus mu
kavemetinin iyice sar~ıldığı llann. 
atinin Japonyaya ve onunla bir .. 
likte Amerika ve İıı~iltereye gel
mesi ile beraber değişecek; Jn. 
ponları Rusya aleyhinde hareke. 
le sevkedecektir. Rus ordu•unun 
ınukn\'eınettcn düştüğii, Rusya· 
nın inhilale do/'.ru gittiği kanaati 
her tarafta tebelliir eder etmez 
.Japonlar muhakkak ki kendi kal 
ettikleri usu) dairebinde, ·i18.nı 

harpsiz• bir ş"kil e Uzak Do. 
/;'ll Rusyasıııdaki menfaallerini 
himaye v~ entniyet)crini temin 
eylemek bahanesi il~ harekete 
geçecc-ld .. , Am~rikan \'C İngiliz 
nıüdalınlesini de kenrlilerini ma
tur ı::österınek imkftn1annı arıya. 

rnk bert:ıraf cimi.Ye çalışaeaklar. 
dır. Amerika \'e İngiltere İ<:İıı bir 
an ve vaziyette hütiin kudret ve 
imkanları ile kar~ılarına çıkmış 
olan ı\lmanya ile mücadele et
ınek mecburiyeti Jap~nvayı Çin 
ve Sovyet islrrinde bilahare he. 
saplaşıııak kanaati ile serbest hı. 
rakmak müreccah olacaktır. 

Göriiliilor ki, .. Trponya, Aıneri .. 
Jra. Sov:;et R11-yn ntl"vzuu içrüzü 
itib,rilc rıık biribirıre bağlı ve 
dünva h:ırhinin mukadderatı iti. 
barile fe,·kalade ehcınmivet mu. 
hafaza eden bir dıırumd adır ve 
binnelice Alman - Rus harbi ile 
sıkı sıkıya aliıkalıdır. Ve Sovyet 
muka\'cmctinin de,·aını İngilte. 
re ve Amerika i<:iıı lıarbiıı umu mi 
netiocsi ve inkişafı bakımından 

az çok hoyati nıilııada bir ehem. 
miyeti haizdir ve dünya hadise
lerinin miistakbel inkişafı Rus • 
Al ma n mücadelesinin varacağı 
neticeye fazlası ile bağlanmış bu. 
lurunaktadır. 

FTF.M f77FT RFNlrı:: 
------

A fman tebliği 
(1 inci Sabüeden D°'am) 

muhasara edilen düşman ordusu 
lbakiyes'nin imhasına ·biliımeıılıa. 
met de,·am edilmektedir. 

Gittikçe artan düşman esirleri. 
nin adedi şimd' 592 000 ki~iye ba. 
!iğ olmu~tur . 

Harkof, Tula ve Moskova ara. 
sındaki sahada hava kuvvetle
rimiz şimendifer hatlarını ve si. 
liı.h fabrikalarını tahrip etmL~ler. 
dir. 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman Baş. 
kumındanlığ:nın hususi tebliği: 

Taksimde stanbu1pakıs ~ar -
tıma"·nda mukim müteahhit Be
kir Özdene müracaat ec>cn Ah -
met Er ism2nde bir sahtcka~ de. 
mir satacağım diy-e 59~0 lira alır
ken bir cürmüme.;ıhutla yaka • 
lanmış:ır. Ahmet Er verıhği fa
turayı pol'slerin önünde yutma
ğa kalk~m:, a cia d, lıerr.en tu -
tulmuştur. 

Kiyefin şarkında mahsur So\'Yet 
kuvvell<>rinin imhası bitinlmek 
üzeredir. Esir adedi 574.000 e ba
liğ olmuştur ve mütemadiyen art. 
maktadır. 
~~-~--~~~--,~~~~..,.,.--

ZAYİ - Fen Fakültesinden aldı .. 
ğım hüvıyetimi kaybettim. YenLcıini 

('tkaracağınıd:ın eskisuıin hülanil yok

tur. 
Fen F&lı:ü!te..1 F.•11< lisans 2111 

SEMAHAT 

3 - S O N T E L G R A F - 27 EYLO'L 1941 

Aşk ve ihtiras fıl mi erinin en güzeli ~ 

A~:.1 .. ~ •~'~"~"' :'.~:.:~Si ı· 
SON AYRIL/$ 

Şaheseri, Salonu baştan baaa dolduran H.alk huzurunda 

muva!!ak.lyetle takdim etmlştit, 

bilTill< bir f. 

BAŞ ROLLERDE : 

MAIUANNE BOPPE ve BANS S6BNKER 
Aşk... H~:ıt... Macera ... Uis ve heyecan. .. 

ŞEFFAF ODUN İlmi bit Film 

Tepebaşı Bahçesinin •}üzide s A z HEYETİ 

Bayanlar: SUZAN GÜVEN - Nevzat - Semiha. Birsen 
Süeda - Güzin • Saniye - Ihsan 

BiR MEHTAP GECESi 
40 kişilik BÜYÜK REVÜ 

S. Atilla. 
Telefon: 42633 

~ Kahkahaları duyııyor; alkışlan i&itiyor musunuz!. '" 
~!f Alda.ı:ımıyorsunuz bura.ot i~tarbu . ..ı hakiki bir neş'e bayramında yaşatan: >.: 

:ı L A L E sinemasıdır : 
1 ~ 
~ Kadın, 'Erkek; genç, itı.Uyar herkes ~ 

~ DOROTHl'. LA-'101.:R - BİNG GROt;SBY'nln yarattığı 

:: SİNGAPUR YOLU 
:~ ŞAHESERi 
~~ Son~uz bir hayranlıkla alkışlıyor. Sız de bu Mes'utlar:t katılınız. 

:..ıı.::.-:-:or.,,.:.-:,..:.-:.,..or.:..::oor;" Bugün ıaat 1 de tenz.illtlı m.atin.e ~~Y.,..Y,,,,,: ... ~ 

~~~Y.~~sY.~~~"'~-ı:s:"'ıı:s"':ıQı:;ııı~~llllı:!ll~~12:ıı:ıı~~;Q:~;:ııı~ ... 

:: SOMER Sinemasındft 
ııevimli Yıldız 

~ J EL MAC • C 8 E A lie beraber yarattığı 

~ GÜLLER ve DİKENLER 
Güzel filınde biltün srytrcilerin 1.::ıkdir alk·-ilarını toplayor. 

•~Bu ı:·nm, Y8.,ja.nLıtş b.i.r Roman ... Hakikt b.r Film bir kadının 

~ hayalı ........ dır . 
..,~..... B~tgün saat 1 de tenzi!!ith matine 

• BUGÜN 
~~ . • 

Sinemasında :
4 TA KSIM 

.. ı 
f.j 

Mevsimin ilk macera Süper Filini 

:~ Ö l üm G em i s i 
Büyük Deniz. ve İhtiras Dra r:ı Başlıyor. 

.. Baş Rollerde: 

DICK ARLEN · ANDY DIVINE 
İlAveten: KARIM ve PATRONUM '-

BJ.yük csv·L~G• Dansının M 1..1.affaklye 1 2 güzı:_ı.l Film birden 

KadıLöy ilkokullarında oku yan yoksul çocuklara yardım 
Cemiyeti adına 

KOMEDi KISMI ~ 

ÇiFTE KERAMET ·~~~ 

~ MÜJD E! 
Kari lerim.ize iyi bir haber ver iyorm. 

Yakında Yeni Bir Sinema Açıhyor 

la ılnema ıızın ılnemaaız olacaktır 

Adını Siz Koyunuz! 
Bu iyi haber sinema ıever hal

kımıza cidden müjdedir: Pek ya.
kında 1"epeb~ında bil.yük, cenı,,, 

~ rahat yeni bir si.nema açılacak .. 
tır. Bu sinema muhterem hal.kt
mızın kendi sineması olacak:tu. 

~ Sinema sevenler bu alnemayı o 
kadar benı.msiyeceklerdir ki, st .. 
nen1adan koı~uiulduğu zaman: 
Biz kendi slneıoamıza a:idiyo-
ruz ...... diyecek.ıerdir. 

l:!erkesin, bütün sinema sever
lerin böyle konusacaklarına em,i .. 
o.iz, çünkU bu mevsimin en heye-

~ canlı ,.e helecanlı, en ıneraklı, 

en aşıkane, en neş'ell filmleri. bu 
yeni açılacak sinemada gö.steri

~t..ı lecek, bu sinema, Tı;opeba,ındak.i 
~~ gönül açıcı çatısı altına hergün 

.ve her gece sıra ile bütün sinema 
~ severlcri topllyacak, herkes seve 

seve c.Benim Sinemam• diye Te
~ ı pcbaşındakl bu sinemaya koııa

~~ caktır. 
~ Sahiden beğeneceğiniz, sevece

ıı:~ jtinlz, takdir edip seve seve, koşa.. 
~ kosa gideceğiniz bu yeni sinema
'i.'4. nın adı ne olsun lstiyoNunuz? 
.. ~ Tepeba;>ında açılacak: bu yeni a.i
~~ nema mademki siz.in ~ineınanız; 

i4 olacak.Ur, adını da siz. koy; .. unız ..... 

K<mi İnsan çiçekten, kimi in
san renklen, kimi gölgeden zevk 
du7ar; kimim.iz jtin bir ismihas, 
kimimız için de bir st!at cüze!- ~ 
dir, kimimiz: denizden hoşlanır, 
k.lınimiz karadan; takat (Sine
ma) denlldıği zaman, isim olarak 
llk hatıra gelen ıey nedir?. Sine
madaki resimler kon~masaydı ~ 
acaba film bu derece rağbet ıö
ıiiT müydü?. 

Sinen1a sever halkımudan ken- ~ 
dl sinemaları için binı.z dilşiln- ! 
melerlnl ve (Bizim Sinemamız) .. 
diyecekleri bu ,.eni ainemaya bir ~ 

adH~~~:ıa~ar~ş~~:re~:yot~arak, ~ 
ıtt:fak..la karar venniş gibt blr a
ğudan bildirecekleri sinemaya 
en yakı~ık olan istın kendi sine- ~ 
malarının adı olacaktır. Bu en 
uygun adı bulanlar arasında 

Kur'a çekeceğiz; kazanan müs
takbel seyircimize, nAçiz bir he
diye olarak bir ıtene müddeUe ild 
kolluk verecejlz. 

Kendi sincmanıı.a münasip gör
dOR;ilnüz adı, a.dınlZ ve adresinizi 
okunaklı yazarak 5u adr~·e gön
der ni;" ESKİ .\SRI Sİ.VE.'llA -
TEPEBA 1 BEYOGLlJ. 

ı.a,;oY.:a,:.. :....: .. :.::.rı.ı ."M.. :..; 

• 
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1 Bir Casus n 
1 - - G·zıi De erE 
\. No.122 -J 

Yazan. Frands Machard Çe\.rcn. Lka~dcr P. SERTELLİ 

Gardiyanın verdiği ekmeği bir türlü kıramı
yorum . .Sankı içinden bomba çıkacakmış gibi 
UEKLlUlGİ ~l::YLI:K ".l"/UL~KKlli: 

EDiYOR ~il:? 
A~·a.dan ıkı gun & tı. Xc ç ..... ı an 

ı.; .. r .. x~ aorı;uy.ı ı. ... 1teıı. T hrr • .-ı etli· 
jCl"\llll ki, L.yo ıd· 1 tt:kı..ı.ı bcn1 ŞQT\'S
tyr. ycrJ ... r~ 'f.:..! ikat ı.t . .. c;.,ğı i.:,;ın b.z
uı ~ebe ~.et.y >ır:ar. 

:i\Tc\·. ıır yet :ı ... ~ a.iur.ı:-1 gtinJ. 
U~un yoru ,\r:ı:b:ı Lor.ıdnıtla bt'-

\:n1 tcv :tll nıı duyd ar ı: 1'>. 
(!:.:ntı.:Uıccns Sc·rv!.s) c vaz.lyeıiırJ. 

asıl o.Ud .. nıcli?, 

Ö~1e yemeğin:. gct::eo znrdiya.."1 Uk 
d:ıce ckc1eği U.ı.Qttı. 

- Bak, ne guzcl, ne taze Clr ckınCk .• 
Ve iJft>.~d.ın yer:ıc~lQ)ı vcri:'~en. rr:5.

na1ı bi.ı." bakL,;a gQz erını a;özle~1n;.c 

dikti. 
- !Iaydi, karnıcı d1J.i ~1". Dür.yanın 

alu da birdir, ü~t~ <le. 
Yerr,eı;ı. a!dıın J.:_.,rnıı:ı ı_'C.ı.i<. aç .. 
ır t: ede be• ı.. o b;,s~a kıın O! yok. 
K. i"' • mıu kl "''1 ına otur ium .. Ye• 

nH.:'..; y .,.oruın. 
'lor rlak yarım kiloluk b!r ekmek. 
Su.,helcndh11 ... Ekır.e~i b:r türlU k:

ıa!lı..:)'Q unı. S:ınki Jı,:~nCen bh' bomba 
ı;ık~t·ak .• \. e ber. bu b •mb:ı.yı tL"lca 
orta:ı~ı b<!'rl:.ava edip ku.r.•lıl~:rtı~;mı.:ım 
gib! i~ln1tlc gariJı ba· s<::·:inç vcır. 

Hfç ya~ı ya!i ctenccc!i kadar sade su
da haşlanmı~ b~ı· i!ıh ı~a c;orbas:.. Ve 

b!~i~ı::~· i~:~~a~\~~~Jtcle<le 1ı rno.znun~arıı - -çünkU lıc.ııuz c:.ahk(nn 
olmuş dcb"-m- C"k iy: yemek \Crir-

l<t. 1 
ldur:ıda rna.,un c!ar:ık b.ı'unuyo

r ::n. Beni aç bır:ıkmar.uı ı~:.n..ısı var 
n.ı·!. 

Lahana tt.r.JasJylc tlr edam bı..:H n 
gilnünU n~sıl ı;ef'!rebılir?. ~ 

Ek.<ı.ı?ği >'"-'•~·!'iÇ k·rdır.. Zaten ek-
n:.ek o.ı.·;..:şınd:: kırllmış. yahııt ~zi~-
r.d: g'bi yıp1·anmış b!r \·az:yelte. 

O ne?, 
Ekınt in ir,ın,lC'n kuı~uk bir p~ula. 

~::tt:. 
Kulb!m çorp·yor. 

1 

1 

8ı..; n Ue o ... uy rr..ı1::: 

• '\ L.; ~" 1ı rıl! E • k ,; gJ.ı.; k -
il c.. 1, l..ıı ·lL" N~ .... n'~ 

V ;... ~ ı \.lll c Jyoı um. } a:-: t, İ pa::
J- l n:ı .. cı nuıdon gc'dlıi belli ZJ .. b -
na 6 " ._rr. m o • ..ı kel. c ıylc 
hıt ... p cd o. IJunuu n ıı !ill, t lı.uıt 
Jtvn-; Ja onc'lJn ve ben~ \;;n ba ;:;;, i.Ji-
len uçtin lt•ı· $.ll .'1 yok ur. 

Dcı ek ki, !'.ı~ C..-ı G tonya Ptıris
~ .... gı.. .:ı ,. L. :en o ~. ,, ... j nıehZı

ıe:·, ı ıda va.k· •, . ~1 bı ' n1ilyo:ı
lu.i<: h<-11. k tıc .. 1 u, ı dl! .k. n bı ;Jblilr?. 
V'e h ~ .. l,?h.e )'"" k, ;;en~ Sın! hudut 
.nar cin .·.i.ıc_·tı zar ...... ~C\.ı yo. ı~ . 

"r.11 ı~ yı oır da.h:ı g~J'""n geçi_·d:k
~ı.?n ~onr;ı ağZirll .... ~:.~1:11 .. Tüku~·ilg"O:ın

le d ~ üstf.n.dL' l'Zt:ıC ... yı:ttl!nı. 
Ş:mCi -..ı ko-t <.-d.Uec1.:k 1)1..: nu! .... t..? \aı·: 

Ga•ıi:;.va .. :. bl.l ek-rıc::,t gt.~.u.ırkt!l, ı:o

ı.ü Un !Ç:nc d k.ıııe bakmı~. \ \! bana 
bu c.· P."t:~·,~ L ı..: ıudc:ı bahtct:n.i~
tı. Aı.;atı.~ ck~11 ~ın ıç aı...;.,.;,.;.i lJUsu.,,.~.;.ı.n 

on• n .i:l ~...:Lcri '\'41' n.:? 
ÇL..."l :...., bana tazch. r.den b:ı.hsett:

g...: ek ;.;,,: !'.ı.ı.c te t.ı.zc deg4iJı. 

Ş'.. 1 'pbelcri:n bü b~l~~l : r~ıyor. 

c~.c:yın::ı dışarda ve bı 13 a. be
nim kapı .ı.!:ıl {;'lUf!dC f:k ~ık d0:a~!llail 
da şt;ıhc c im .. t.:ıh..ı jk, eden. scbep.cı·

dC:n u:.h;:ı.. 

Bir ar .. Jık k::ıpıdnn, ni.:bc-tç!ye .soı·~ 
dunı: 

- 1'.!;'r.lma. kadar sen mi nt-betçi .. 
&.in ÔU:Md~'!. 

- 1I3yn1 de · ben .. ,..t üç!e .i nli
yıı 1. \il ın :t.iŞaJ üt y ... d'd.~ nöbet 
&J c . \e c ~ 1 s:ıba ır1 :~cd ine 
k:ii.dar bt! Ja n .::ıet b PJ,yı::::cı:: ı.l. 

- Or. ki 6:1 ll no· et ı..vk ucğl.l mi? 
- Ne y 1J::.!ı.rr. Bu. 1.;lzim clin1fı<lc 

de •.1. n ..... <!.di~Jn v~ b ..... rnı er b ·y
le t .p et :,işit> rut:.ı.n a c:y ııl::r 
oı~ ır.. t:r t nobfo,t beA c .z. 

_ Ak":ını. ycıneı, ı_ ı. ;Kllsı \'tl'e
ccii. dcnu..•k?. 

- E" et. Taze ekmc4 ho ur.a gitti 
ga1!b:ı? 1- ~k~t o L.r Ciu;.eiU. n:r dtıha 
<lylo t .. ze ek n.:-k ~ lyc~'lh .... sln! 

(Devamı \·ar) 

r " 
1 Hediye Kazananlar 1 

3-= 4 bulmacamızı doğru halle
den okuyucularımtz Jnoında ke. 
~itle eılunan kıır'a neticesinde he. 
diye kazan.anların ilk listesini 
dünk~i sayın~ zda nı:,retm•,tik. 
Lıstcn111 müteba;;i k:sm.inı nc~rc 

deH,11 e<liyoruz. 
NOT: - Hediyelerin tc\Zl olun· 

malarına çarşamba g~nü saat 10 
da::. it:baren ba,!anılacaktır. 
Bırcr kıymetli roman kazanan. 

lar (cievan.ı): Cağal:ı3luııda Ha
ıra:ıı ookağında 6 r.umarada B. 
Mehmet Glııgör, Pangnltıda De. 
J:ıpdere caddc:;indc 269 numarada 
B. Fikret Yer.el, Vefa Lisesi 4.D 
talebelerinden 222 namaralı ~lus
t afa Piyale, Pcmiikk Dobybada 
B. Suat Tevfık, Ada.nada avukat 
Halil Dural k;zı Baynn Kıvanç 
Dıır:ı.l, Bey.., 11 nda 9 uncu ilk
mc,.tc-p 5 inci s nıf t;;.lt'belcrind'n 
BaJ ~n Şükran Tcnguz, Erenköy 
Kız Lisc.i 3 ünc.i s;. ıf talebek· 
rinde:ı. 38 n:.mnralı B yua MUııev. 
ver IJerta, Yulil:u, c!c İmrahor 
n;nh ll •• inde Kul!cyl.'..n soka r.. 
d a ıs numaralı tanede Bayan Ül
\·ıyc Lii.m!~, Yeş.iLltcıyde Liman 
çıkrrıazında 44 r.uınarah hanede 
ı kmekkp 4 ür.cü z.ı ,f taletc!c·. 
5, ' 11 Sc\:..'"ll S n~, Beylerbeyin. 
ı!c Nevni.bal Eofuığınd 37 n ·ına
ralı hanc<l~ B yan Zt, .d Kizanç, 
!Iayd rpaşa<la Koşuyolum!a ib.. 

rahimağa soka ··ınd:ı 57 numara!. 
han~ciç B. Rüştü /ı. rkan, t."' skü
Kız San'at En·~ itii:>ü ort.: k.sım 
1 inci r;n:f talebelerinden Bayan 
Fahriye Saraylı, Ü~k,,..iarda Sul. 
tantepcsiı:ı<le y,,~ >~ş baymnda 
19 num~ralı hancu· Üküdar 4 ün. 
CÜ ortamektebi a Ü,'rÜ sınıf taJc
beJcrindcn Ba;ıan Adalet İı>anç, 
Cümhuriye~ K:z L:sc;i takbele. 
rinden Bayan Nezihe Çolan, Üs. 
l:.üclarda Ahmet~c1e~ı m&hallesin. 
de A>ıktürbC' soka~ırda 18 nu
marada Hi}:met Eng "· T1~kir<lnğı 

or!umektcbi 3 üncü Sl f takbcle. 
rintl n :llalkaraiı B. Rerr..i Giir. 
c an, Em·r:an ortaokulunda s.n.f 
3. A talcbeLriııd,n 32 numardı 
İlha..ı T;~!:ırnn, Kızıl JPr"" · ~a <"c
hir Kühy:ı.sı sckağı ia 29 r ıma. 
rnda B. Sedat, E.} ~i-ltc ?/Iuhlispa .. 
şa caJclesincie 65 nu ;.ral hr..nc
de B. O.rnan Erer, 5 , vr .. c:e Firi 
pa."a. n~ahal' s ,. C Ka:-, ... plar ,. 
ğı 19 nı;marnda B~~ ~n N. A t·>. 
B:.ır ~da liuclav . ; > • .. n;. l :.ıllc ~ 

Ümr:ın rokagı 14 rı• ·a -,da Bayan 
Sa:ııiyc ÖT.er Ç· mlı AkcG.ravdı 
Kerr:alpaııa cad<les·n 'e Azinltar 
sok"~ ında 10 r.· ma:-ada B. Okt~y 
He-r .:1, Be kta ta V • '1' ,.~de ma. 
hal'· si Ç:::n:~z s.ok 1 ~ 13 r:.umart .. 
da B. R fi Şitkr,, Peyoğ ur.da 
İ;t!kFI ccdc.t.L " L da tuha. 
fi :ı.;c rn:ığa,~~:inda E"'/2. l-I··rikn 
Arialı. (D~,·ıı.n.ı Varı 

TARİHi TF.FRiıCA: 5 

I-IAZRETİ MUHA~ilt~ED 
VE U AR BEL İ 

""""------- YJ.L n: :u. s: ... li .K, : YEL --=---m.cms=J 
- B.İRİXCİ KIS<'I -

İ .. n f:ır :rı :ıtt.!t .d:ı ~terabu.t 
k de blı) t 1.1. ş lı. v ·Uı, 

Bu, şc.lılr .ıslam yclın zu&....Urun:ı ka~ 
d.ur n uuı ve .. eı ı·cı.t lt r ye ı. 
terab ş ..-.... z _ a!l. •$ kıl metre şark ı 

ı.r:uI .. ındc b r ovanın r- ınyetıudc -
d·r Ru1.1 Jls .. ıu .... o ı..;.:ıkı·ll:r i.lu şch1rc 
ııcıespo. ..ıc .. cL ,;, Y~ nJ, lvT rıc fa .. ;tt 
dcmc1.li . 

ı:s:cı ..,...ıt, v it:er b.r I\Ie<l:nc ·.-c 
b!r ıreıkez w ... ,..\v.,:ı1 ,.. n1 c.di $\.t

lcvm .1i namını ve u~ıt c. ı u. r ıntıbedlrı 
b~ı ad.ı bulunm. ı selıeı .. u.Je bu 5C':!~·c 
foı.la k1ymet , c.ı.rr!ş buh .. ,1\.ıyoı:l.:trd:. 1 
Mt c Ji SU:C'y~.ı.!.J.l'r'n bO;>tik bir atcı . 

y• .. \4.i ı \a~cıl. Bı rr. a.-~m ateş t:::n 
b:'.1 sc:leder.ı.ıerı. durı;:ı"'dan yanmakta 
idi. 

A~<::~p~restıer! ... h:r k.ıblcg;ıhı ve hle
d i..ıe~l ol<ı!'l E·tı:::·::.bat av~nı ve havas 
b r.::J:r.don takd:.s ohmurd:.ı. 

iUr.a { ıimdL 
·.ı'ı ı IlıJ.1:a..'1ln r:1c ht.~· Vl ta atrii 

g: .ıi duı r.~ ... an y n .. rd . Vr, , ua.zz_1.1 
b.r ~:.! .. !J. ı:ece!cr.i. o,·: ....... ı > ı... .ı.nl.:ı. -
tırdı. 

ı\l"·in SÖi 1r.c:ı:i"!Sİ lo; n. Mc .... di Sü -
ley, . n c~:r:.;r bi:..t;nk ac... .r ,_:arC.ı. 

ll..ı.ı l ı ~ıt. pc, C5tlerlf' 1\!_r.L l ot:ın 

r.: t .at:=ı. .. muka tcs lı.r ıI ._ 
Uir gc~ ""b;...b ı. , ...ı .. ~ 

s ·n i..ı. Y ı._nlarla o ... ıuı ın ~ IC' 
da .. ırı...l etti. \'c, kcr ar , la\ .ı.l. 
ne bır 2..:-lda kUl oldıı, 

dcnb!!'c 
bir a:;.

ıkı.r y .. -

~1ul .. add~s kll-·ıhı.n Savc g.ıJ.. blr .. 
dcnblre b'1 Up orto.u~ın k-) .. c • ' 

Sc .• a·;e c:lıeti.nde ise sui. ta~tı. 

lia!:daciu1 ci·.~r~ıla F.yvan. :r .. e rina
mllc maruf g;:;.yet n':.am ~r \ e . , zz.ıın 
o1an bir sa.r.ıy va dı. B t ıarc: / ı\c~ın 

hftklnli ve Kesı·i t.ab!r c!·~1an ~rcIUk 
52.,,an'::ı. rr.ahsu .. :.u. S::ı.rayın ciar.~:i. ve 

r c.\·clenm: .ı. 

,~~.CIJlllZl.mıl922G#~~~-Cl~!:llll:ılll~!l'ISllNll•W'%:'11111lllll!~:ı'Sl~3~~~~~1~~illllimöC:ı!P.~ 

l~!~k Aske':~~~J 
Alınanların Kırım yarım ada

sını sür'atle ele 
istemeleırinin mel~ 

• 
geçı:r-

sehepleri 
1) ŞJ.rk t-ep1 esiı"n cenup böl. 

s; .. ~ıl"lıl' A m ;ı ora ).t, ı: .• en!:.- ye 
bu. u~< Lor manıa ol." Dnycpcr 
ı-ıehrim n· .ıvafıa.kiyet!·c geçti, Rus 
ordu1rır.ı Dnycp ... r s0l saj1iiin • 
d. n sok :p attı ve Kıycfi de eie 
r;cc~ . i. 

~) Znmanımız Jıarpl~rinde, en 
miHı!m harckctı"r z.rlılı ve mo
törlü b r!tkkrlc yapılclığına gö. 
T(\ gen:~ ve büyük nc·hirlerin mı.i .. 
dJfaan çok bli} ı..< chemmlyd ka. 
zanr:ı ~ır. Böyle nphirler, 21l"'hlı 

ve n"loto~lü btrrı !"t:r i\·İn ön1l·yici 
Ye 6i.lrtcırııcu manialardır. 

3) Bunun içindir ki garp cep. 
hesınrk olduğu gibl Sovyet cqı. 

h<'sir.i~ Alman lnr, taarruzi ha. 
rekt.tı bir nehirden ötekine kadar 
i 1crl~md: şekl:nde dUı:.enliyor • 
!ar. 

4) Ahı~n ordu.su Dnyeper neh
rini, kuvvetli hava hakimiyeti 
ve askeri köprücülük san 'atında 
y~ptrf;ı yenilikler sayesinde g<:>ç. 
mcğe muvaffak olmuştur . Alınan. 

ların nehirler ü,cıir..:) kurdul:ları 
tombaz köprüler, icabında sür 'at. 
le kısıml.1ra ayrılır v-e bu kısun
lar yıne sUr'atle birlC'şir. Ha\-a 
kuvvetlerine ka~ı köprüyü mu. 
lıa!azu ;çin y-a1nız hava hakimi • 
yeti k · i değildir. İş!c koca •bir 
köprün· • böy1•J sür'atle takım .. 
lo.ra rrvrı~ o p:ııX"alan'T't';~ ı \'e tek
rar br«-;mesı Almanların bul -
dui;-ı.ı ~eni b;r usu.'.tlür. Tab:i bil. 
tü?1 köprii malt:emcsi ve köprü.~ü 
kolforı rrotörlüdür. 

5) Acabn Dny(pcr şarkına geç. 
mC.f! ,.\Lrıan or.du~..:nun mtı.htemcl 
ilC'<lcfJ-r.,..J. n~Ierd~r? Görilnü~c gö
re ~un·nr olabilir: 

A - • for,'<;al Buciiyeni ordula
rını mığlüp ye iır.ha etmek, 

B - Şark i.;tikam<>tinde Don 
n~hri hoyun:ı k~dar ilıerliyerelt 

Ukraynanm istJJfwmı tamamla • 
mak, 

C - Onup i.~ti.kametinde Kı
ı r:m yarımadasını biran e\'Vel i~

gal etmek. 
Bu üç hedef uğTunda Alman 

ordusunun bugi;nc kadar neler 
yapaL:ıuıgıı:i l1u!asa ~cl-c1im: 

A:ma,ıların iddi~sına göre Ki. 
yef şarkınd) alman esirlerin sa. 
yısı top&tiak hesap yarım mılyo. 
na çıkmiştır. Ruslcr !bunu tek -
z;p ediyorlar \"C ~zayiat ,·ar lsıc 

de nnılızoci><- devam ettiği için 
bu arada bir rakam vermek müş. 
küld~r. <liy<ll"!ar. Netice şudur 
ki A1rr:a.n nıııvafiakiı,,:i bilyük . 
tür. Fakct Marcı;::;.I Dudiycni or. 
<luları ~am:ımjlc mD ~llıp ve imh:ı 
roiJ.cmcmıştır. Böy'c bi~ey ol -
saydı, A?rrıan oı-c.,u:;unun (Kursk, 
IIar~0-f, R·\S~ov) "'vl.:lcrini ele 
gcC'~ı m. ~~ liz1n1 gel:rdi. 

it'nci hed<:!e ,gcUnec-, Alman • 
!arın Ş~rk hti::-ametnid~ yaptık. 
Jar. t.ı.ırruz ve tak.ip hareketi Rus 

mukJYcn1et!~ .. J-'C .1..;;cr karş1lc.ı~ .. 
mıştıı·. Bu scb~pı , A ıınnlar Don 
ne ri 1xıyuna 'arına}. JÇin yenı 

ıııcvda'1 muh~rcb. 'rl v<rmek 
rnccburı:'t't. karşu;ı•1ü-.. kaln1Lj -
lartiır. RG ..... a1.lil ccnt 1J cepl.csine 
)~~r. iht:y:ıt kuY"\"'tticri silrrrüş 

olmalan ç-ok muhtemeldir. Aca 
.ha Rusl::rr ı~lın:::..n crd -:unu Dnve .. 
pcr ile Dun 11ehır!cri ~r"sınt:I~ki 

mınkık.atla uZ'Ullca ır.lıddet tut • 
mağa mu\a!fak olacaklar mı? 
Don ııehri sol salıi:inde kari ve 
muannidan~ müüaf~ıa hazırlık -
kırı görcbilm•'k için Ruslcrın böy
le bir mukavemet kıı r<'tl gös • 
termcl~ri kcndil;.ri : .. in lüzumlu 
bir karardır. Artı'.; Don r,ehrine 
kadar büyii.k ve gcı>;, tıir nehir 
mani olmadığı iç"n Alm-ıın ordu • 
su ve bilr.;assa zırhlı 'e mo'.örlü 
birtklcr n1ancvra ·ve hareket scr
lbcstisini kazanmı<l·ard.r. Bu ba. 
kımdruı Don nc'hri ı:;ari.:-im'e Al • 
manian uzun mJddct durdmnıak 
Ruslar için çok müşkül oluak1ır . 

Üçüncü hcdde gdince, açığı 
Dnycpcııi Kersoıı ve B<'rislav nok
tal:ırından ge~en Alrnan taarruz 
kollan Kırım yarımadasının ~: • 
malinde }.f. litopol ve Pr'E'k01>a 
vaıınışlar. hatta Al."Tlan ıiıldia-;;na 
göre bcrzaiun fark kısmından 
geçml·ğe nıu\~ffal-; olara1·i. Kıl""m 
toprağına giıerc.k Dankıova':>·a 
ula~mışlartlır. Rıısl:ıra göre mu. 
!harebc h·e-nüz li<.'rzz:h:n ~imalind<! 
cer yan ctmck'<'dir. 

6) Almanların Kırım yarıma • 
dasını siir'atl-c ele g.,;nn<k :.Stc. 
mckrinin sebrplo: şunlar o~a • 
biHr: 

a - Karadeniz.de Ru3 Llosunu 
ortadan kaldıımak \-eya iş göre. 
miyt~k hale sokmak (cl~niz ha· 
kimiye ti) 

b - Kafkasyaya kadar hava a
kınlarını yap:ıbilmck (hava ha • 
kimiyeti) 

C - Odesaya denizden yapıla. 
cak Rus se.,:k;yat na miıni ol -
mak (Odcsanın biran evvel su -
kutu) 

<l - Cenup crphes;nf.ıek.i Alr:·on 
ord:•larnun muvasala n1ü~külüt 1 nı 

g:~ M"l<k (deni1den ikmal ve mu
varola kolayhğı) 

Bütün bunlar "°"ilk Alman mu. 
vaffakiyetleri gözönünc getiri • 
lir~, ccrıup cephesinde u-rı1umi 

vaziyetin t.amami1e Husların al~y
h:ne olduğuna. hlikn1-ctmek la -
zım geliyor. 

DOKTOR 
a!ız Ce a! 

LOK!lrA"l ın::;:br 
DAHİLİYE 1\IÜTE!l >\SSlSI 1 

Divnııyolu ıo.,; 
'f.1:ı.,·~ne t.'\..ı.Ocrl: 2,h ~ 6. Tel: 22:!98 

Vc;ı:ı Te eı:e kırpur'isı Sabrac~ i'? 

1 .ILAY • 
E n·v 

UMU Mi MERKEZi DEN : 
50 ton !:, n;ır trJ1ckc kırp.n tısı sat:lacnktır. Tal 11c,.·11 n::mu
r.eJ,.i görrrciC üzer<' Ank3r~d.ı Ye:-ı: : ·r'c K" y l' "ri 
~ft.· .. !;Cl.ne ·~r. i. t !lD.ıl<la I~zıiay Ccmiyetı n~pL ' z..r~J"'tlü-

une rn r&.c~:ıl1ar·. 

yokt .U tbrıl.' ve nıuazzara bir sa.ı·•y- ı 
d ı. Eu, ~ar<ıy rn';hur Xe-;şir\ ;:ıu tara
lından L'1 n o!tın 1u~tu . 

Nevııtrvnn ba Ear.»yda ott.ınu·du. I\les_ I 
t;:ldi Siılcy;;ı:ı ne· 1<i aL!,,. ·n $Unmesı1C', 1 

gtihin :. h\.o\ıp L.ıtı.ı;.. . • .? .• NL"\ ş.: -

van•n Lu, uıu _<.ı .... ı. r .. y 11ı:ı du\c.~· -
lo.~·.ı .. a , rr:~ ı ve, J c~J.nası bl: l
nın:ı. tc tl..ı! •ı , 
Kı c;1 u ~y, bir antla hcykclleri!c-, • 

d J; :' 41c ı;,· t ...ya .. ~t ffi\.& .. Zi.. Ol \'C 

korkt ç bir güı.,._.~ iı;!nd~ yıla!lp ~:!
~U. 

llad· c1C'1' bun!;'lrla kal.Jn·yordu . F,.rs
da bu1ım:-n kfıh:J1lcrdcn t.Jr'si rüya - ı 
s!nd~ bit tc..kın1 azg:n Ar::ıp at!artnın 

birçok develer tarafınd~n ı;;iıdü1crek 

D:c-le nchr!ni geçerek Farfa doğru bir 
akın hali11dl" ge";tiklerıni gürdü. 

K5h~:ıin gt.ıı Uugıi bu rüya ayni hô
disc~e- n ccTCycn ettiği geceye te~:ıdu..t 
et.niş bultınuyord;.1. 

BeJ1üHı.aro.ı. 'cl~l ve d.:.hn. snir ncl:~tl<.ı.r 
yerlt'rdc put varsa ciln1Jcşi. y üzüstü' 
düst:;ı p:ır~alann.ı~tı. 

?wiuha.ddes Br:, tü:hara;ı;.:n putlar:nın 
yere dUşUp parçalandtg1n1 sab;;hleyln 
gö•enl<'r hayrete tli.L .. !11ü~tiJ. 

Jiat:.;i, Mekke<lc bJr Ydhudi kab11ci 
Ki.i.:('y~ içine gelerek o g~ce bh· ı;ocuk 

"'. . l 

Kurey !lcr \'alıud:yc ~ı.ı cc,·e'n \C .. : -

1nlşlcı·Ci: 

- l!;;ız.retl Elnincnin Abi'ull.:.h b:n 
• '\':. J m.;Hwl:ııtca bır ott~ı dü •• y .... ya 
ge! .• . 

Y:. uc!i, b\i.!lU· i'ilt'.r i ıtmcz hnyrc .!a 
ba ırctı: 

- n k'ı!ı. . ::'!a }{[,tcrn Jenb.y .. bu ol
sa ı;:rr 1t. 

Ve Y .. h, di I~ rryş..! ric.:ı. ede:-: 

- n~ııf, ı..ıJ, Joğ:ın çoc ğun yit: 1nU 
go ınegc gtıtih Ü:' mJsuııiiz.? 

Ktı:-<"ywllcr, ~"ıılı.udinlı1 t::ılFbinl ka
ç ı uc liilzrcti Emincn:n ev.ne g.<lcl"
lcr -.c ı~oian c;oc11ıf~ı gö tctı~·ıer. 

··:{:.ı.nuc!ı, ı:ocui!un yzün .. tl'edk eder. 
N1;; ne arar. S!rtlr.ı oı.-ar b tar .. }~~!p 
hizasında ve ikı. ktlrck!e.i;ıln a.:asında 

bir ni~..ı le bt:lur .• 
Y•~'ıuf.i k:\I. in derl,:ıl teı~~t' dü~erC'k: 

bu z2ttı:-. 'le art!k Bl'lıi İsr<J d~n nil
bLvvct g.t!1.i·,t:r. Bur;.ıLın on: :1 Uev:ct 
beni Kürcyş!nGlr. ÇUnki.t l,,tınc: n onra 
Peygrır?".her gcJ;r.t;k Gnıic.!i y<. ~!ur. 

DCr ki bu rlvoyct II~z:-eti .\y;edcn 
m('rvldir. 

O ğun Mcdinı:.-<lc blr l "ahud kfıhin , 
yük!ck sesle dıi;eı· Y;:ıhudilerc hitap 
eder: 

- Bu gece Ahrr.edin yıldızı duğdu . 

. (Devamı Yar, 

BAŞ , DiŞ , EZL E, GRiP, ROMATiZM A 
Nevralji, K ırı klık v e Bütün Ağ rıları Derhal l(eser 

İ"ahıntla gi.inrlc 3 k:ı~e ahn.!ibi li r. H er yerde pulltt ku t u ları ı sra!")a iste)· İn iz. 

İstanbul Halk Sandığı 
'.f(,Jm: ANONÖI ı;iİ.&l{ETİNDEN: 

1 'l~e:rin 1 t\"V!:l 9tl Ç"r;~n:ba gür!ündcn itibarln. giie-lerimiz 
ıışnğjdu gö::;t. rildii:;i s«atlt'rdc açık bulunacağı sayın r.ıüşteril<!'rimi .. 
ze iJSn o.ı.ıınu:. 

Sabah 
Akşam 

Cun-ıartl'si 

saat 

• 
• 

9,30 
14 
9,30 

12 
16 
11 ,30 

----- ----- ---------------
HUŞ TÜ Y0 NDEN ~ 

YASTIK, YORGA.'\', YATAK kullal'm<1k hem kesenize ve hem de 1 
eıhhmtinize 8 ' K t " ·· y t k 1 L' d fa_p.!shuı~ . ı r uş uyu as ı ıra ır 

Yashk, yorgaııl:.rı da pek ucuz dur. Adres : İstanbul Çakmakçılar, 
Ömer Balioğltt Kaş Tüyü fab•·ikası . Tele.:'on: 23027 -

Nişantaş Kız O rta Okulundan: 
Okuh1r>:1uzun 2169 ]j;n,. 3 kuru"i ke:;l! bedelli Jhıta dıvarlarının t4.ınıiratı açık 

cksiltmryc konulmu;tur. lhale 10.10.941 ~arihine mü~aciif Cuma günü saat 15 de 

Beyo~lu İ~ti.k.ltıl Caddesi 349 numaralı binada L iseler l\.1uhc:~ebcciliğ:nde topla
nacak koınıo:7on<?a icra e:dilecektir, AfLovat·kat tcn~inat 163 Jiı:ı olup ist!!klileı·in 
rr.ezk.Lr gun vl" &illttc tcnli.ıi<lt makbuzu u ve en .:..ı. 1500 liralık bn i.5e benzer 

iş yaptıklc.nn!l dnlr r.ldı!tlatı ehli.Yet ve P41 yılı T icaret Ocl5.sı vesik:ıl::~riyle be-
l ;ıber k· :roGa gf"t~1eJcri. •8-163• -- - - ---------

l~~oc! ~r~c~•ni7.~Yam~ ~!n~c~a~.~r~l~ ~to::,,::. ~. 
brıttaniy~, h::ı.vll. ve bornvzl.:ırı..ıı ucuz.ı..:a nıQğrızaın1zdan alır~ın1ı . ~ 

1 

l ~t~nbul Sult::ınhar:ıo n cadd(',.i NıJ . 4, 'l'el : 2C625. '/.._ ; 

• BUUSA l'AZAHI : SİPAIIİOGLU HASAN HÜSNÜ J~! 
~~~~:-:z:«~~ ... ~~~ 

1 
2 
.3 
4 
5 
6 
7 

8 o -- --

--

:or,-1......!.....l-..!-~-----
SOLDAN SAGA: u 

j ck' :11 
1 - Sıc:ıkhk, su, 2 - ~ '._ jı 

b irli, arkasır.1 bırıkrr.nnınk, 3 
11 .f ~ 

det yed, enıiı· , iki harf yarı)':ın ı:;' J (4 

Komşu bir ınemlcket , 1:llnun:t;\11uı >' 
cc!en:cnit, r..imaye _olur, 5 - ir, 1; 
muslkldı·ıı, 6 - Işsrct, 2::ın'l r 9 
Ülke, h;Jkl~riın:..ZUcn, 8 - 0 ~{ 1il 
İnot cct:rcC!ifnc, 10 - 11 ... JD!l Y"'.,. 
"clerscnız, k:ıd!n "'!"I o1 

, ıtı 

lstanbul Deniz Konıutanhğından : Yazı, 
Denfz. G~d:idi O'ta Okı:lu için her iki n1üstıbaka i:1~tthanına giren okur

l~rın k.:Lul li:;telcı·i r.clmist:r Al5.kad::ı.r okurlnru>. acele İstr.nbul Dcnlz K on1u-
t nhğınil n1Grac<ıaLleı l. •8463> 

ı- İST A NBUL BELEDİYESİ JLA~ARI fı 
SUi;ı-i er~,.. n eri b:na"'ının iknıal in aı..tı tır;ık ckslltını?yC konulmu~tur. * e

~11 bedeli .1718 1-·a 70 kUl'llS \'C ilk tcıni,ıatı !!78 l ir<ı 91 k~ıru~tur. Keşif '\'C sar.
name Zabıt \"e MJ.arr.c~t.ı.t hlüdltrlU,i!il ka :enıindc göı i.iicbilir. İhale 8/10/941 Çar
§'Jnıb:ı günü sant 11 Jc Daiıni E:r.ctinlCn·ie yapllaı:t'~~ır . Taliıılcrln ilk teınina t 

ınaklııız ,·eya nı"'ktuplaıı, ihale t~rlh!nd.n st>kiı ı;iin e...,: vCl Vilô1yt"t Na!ia M:ü
t~üri.tl"!,Un ... n1lıracaJ.t!a. alo.c:ıkh:.rı fl"ru:·i c!lliyct Vt! 911 yılın• ait Ticnrct OdD.E.l 
\'l;.:.Ut"l"'~'i;,i.c lhr-ıle ı;unil ınu.ıyycn s~attc Dniıni Encünıcndc bu1unır.a1arı. c8454J> 

Keşl.C D. 

961 ,66 

534,55 

26%,00 

-1'- ... 
İlle T. 

72,12 B('şi.k!r.ş!zı Bcrbn.ro5;1 Türbesi b ahçesine 
ı.onac~k iki otlet .f.cnerln nıetalden yapı

: ... c:ık sütunları ln~aa t1. 

40,09 F:ıt!h hZ.}\"iUl h~stancsi binasının ta
miri. 

202,1 2 Be1cdi;e rnerkcz b ir..a!'iyle Fen İs1eri 
ı~ıi.~dfırli..lğii binas ı ka'!e;r.It:t tC.:iisatır,ın 

t:ımir ve •.slahı. 

Kc,,if btı.1c1lcrllc ilk teminat n·liktr.r:ı rı yu!..~ r.:.da y;ız!ll i.j1Cl' nyıı ayrı aı;ık 
ek ıl.rncye koı~uıı::ın·~!t.ır . Kc~;r ve ea!'tna ... ~elcti Zalıt ve 1\1!.! :n~it l\fUdürlügJ 
~.ı.leı ılndc & rtil<:'Lılir . İhn!c !J/10/Jll l'Cl'!iCJnİJ ... g:Li?IÜ <'.~al 14 dC o;..ı;mi Encu
merdr y :-.. ı.ı ·c:::ık•ır. T~llph::rin 11.!t t~ n., t m. l~bu · vcyu. ı~1l:ktuı:.ıl·ırı ih::ı!c t:ıri
l•inr1en seı;.;z gU:ı t \'\'el P.elecı:ye Fen i> ('ri l\!ı.irt .··l'·.:.ı.!~1~ ınilrac .. a• 1a tılaccıkları 
fcn1:i ehliyet \"C g _ ı yı11:ı,, u!t fic ... ret O -;:ısı '\·Cr.'ka!ariy~c. ihale g-J..."'lü. muny)·en 
r';;ıltc Daimi En<. t..,... ende bulur.ır. Lir•, (8511) 

l\"Tul•anı ıcn bedeli (450) lira olan C:ç k~L~Cn1 6 ı~o c ba.,;-,m.ı ç-clıgi (13/10/ 

( Jl I'a J.r1coı:I' ı;U•1 sa~t (15) de k:ıpalı z:;;.·r u ulü ile Aııkı.r~.da fca.rc bln~ın
a 1 .1 ti n lt~ır 

B~ ·şf' g. nek ,s*'.> .. n~c in (337,50) liralı!< n~11vakka! tcnun;:.t i!e k:ınur.ı;...'l 

t;ıy 1 n et \'f" i " ı \e tekEfJcrinl :ıyni gtin .aat (14) c k2c.!- r J{vn.i"yon Reis-
e;.·nc vcrrr.· lcr! l~ıı .. ı.....r. 

ş. ~tn nıe!cr ı:ara :ı ola;::.'!.: :\.n1:" ti: ... 1'-''llzrn1e D:ıire !nden, Jf.,ydarpasa -
ı.11 Te ı?lll n ve S vh. Scil"ğ ndrn d:.:ı.~ıtı1 ..... cııktır. «8629> 

.... u 
Yazan : AI<AG ÜNDÜZ J 

- "'·'l't~h .. r r.an'a~.k:;r A~i EeJin 
a.leyhinde bt.nJ[.rırı <lnvı::.Jnn \ar· 
mı.ş. 

dafaa c~n~ck içjn bir v ~J.kon ol • 
m~k hiz.m. Hac ul:i ben bir çLrn

cik at~im, cürmtiın kadar yer 
Öyic birş-ey yo;.;. ÇCnkü da. yakarım. 

vacıfar d'.inyada yok. _ Öyleyse be n volkan olaca • 
- Ben Ö) 'e i~'lt:m de. . ğun ! 

- S: r.i a'datmak içiıı ;eni Ali - Fatma hanımım'. Benim e • 
beydc.ı nofr t c.tirm'l'k • in söy. kndimin temiz kızı! Ayağını denk 
lc!l'İ Jcrdil". al. İ~ o derece çığırın.dan çıkmış. 

- S ı ı:e biliyors ;nuz a nca? ! tır ki yo\knıı ·bile olsan kendi kcn. 
- Egcr bu ko.dar bnsit şcyl'l'ri dini yr.karsın . 

bilme.o.iş olsam sonra b:: 1a E:el - Aliyi bu fırtınadan kurtar. 
Osman demezler. m ak i~in ne yapır.alı? 

- Deır.ck Ali masumclcır. - Dünyayı bcyinsizlikten, si -
- Daima. Diyojenin fenerle a. n irsizliktcn, an'ane ahlakı deni. 

racl:ğı insan odur. lcıı alıli>ksızlıktan ikurtanmalı. 

- Ali aleylıoııde benim hesa - - Onun ·h içbir suçu yok. 
bırr.a bir sı.ıikast var, onu m üda- - Biliyorum cic i k üçü!< hanı-
faa edEmez misiniz? m un b:Hyovuın . 

- Aliy, v:cii.i rüyor!ar. Onu m ü· • _ - Hepsi !renim yüzlimden • 

,fı 
. ı;t.r. , 

DEVR!'DİLECEK inTlfl·\ ~! , 
(Deniz n<ıkil va.ıtahırındtl ,ıJ' 

ıo·u• '"' tc <lı~ı ihraklı tahrik 1n° : 1 · c~· ~' d;ıki lhtira iı;in İkti.sllt \ e; t 

jstihsal edamis o!:•n 24/B/ 9 ı!ltl" 
2865 :No. l ı ıhtira Lcr:ıt;.rıuı dC" 
. ~a ıra 
Uği htıkuk bu kC'rrc b3Ş•" cvlt ı 
yahut icadı Türkiyedc ~cC ... ı e 
konmasınn stıl.ihiyet \"C•" 

ı rıst.ı 
ed Jmckte olmaklo bu ·n C 

ı tı ""ıer ~ . n:.alü.r.at cdinmtk s Y · 
1
_.:i ~ , 

da Arslan Hun 5 ü1cı ı:at . 0ıı.ırıı.I 
' . 1 . ı ,k•fl ra ınurac~·at ey Crr:(:ıcr. -•H - __ ... ,,.$1:"' 
~~~ ........ ~-ırd 
fT •. ıı 
~ DC'rrı~rı-. .:..ıc 1./·1 sc 

1
/'' . 1 ıi 

~ ve ınaka ia ç 

9 
~ ıu~~r '"~d~~ a!:r~~~:1 

· , 

~ tccı übe"; lıt , ... kınd. k 1 , ~ ı ) ı 1. 
~ r;.ıbcr 'L:ıhı··. ıı (lT · til ); 
~ .ziylc İ!'l!an'Jul _ı iJ pO· ~ 
C• atlre.1iı1e ya:t..ı a • .ı.·ı. -~-4r"">'' ,,; 
b'l..._..,"" .. "' _ .. ,,..,,..,,..,,,.;..,,.~~..>~· J 
z; ........... ~ ......... ,._..., ... _........... ·tt•ll 

•. ~ J 
s~~ll> ve Ba ·11u!"ıar~1 · 0 r ıcl 

DC!'!"'!lce - Nc"rıy=ı. .. U i.• " \.:::f 
Cevdet KA ~ .. -'..!J fı\ 'f!Jr\' 

so:> l"ELGHAF ~ 
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