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llazırlık mı, ya· 1 FiNLER 
vaşlama mı, · LADOGA 

l0ı:!_00_~~km~~ Bölgesine 
Alman ordusunun Şark 
cephesinde nihai netice
yi alacak hamleleri ilk 
kuvvetini kaybetmiı;tir. 
Bunun sebebini nerede 
arıyabiliriz?. 

~: ETEM iZZET BEN1Ci 

~lnıan onlusu şark cephesinde 
tiınalden cenubıı kadar bütün 
ttphe boyunca harbe devam edi-

tor. Fakat, Moskova henüz düşü. 
~leınemiştir. Rostof da öyle. Ya. 
Ilı, Sev)et ordusu Ural ve Volga 
ltrisine atılamamıştır. Bu vazi
)et llitler'in vadettiği nihai zafer 
~e netice ile tezad teşkil etmek. 
tedir. Bitler Münih'deki nutkuna 
tekaddüm eden söylevinde kat'i 
te nihai neticeyi alacak büyük 
.\ıınan taarruzunun başlamış ol. 
•1t1unu bildirirken bir taraf tan 
~ ltus mukavemetinin çözüldü-

nij ve davasmm muzafCer ol. 
dutunu işaret ediyordu. Almanla .. 
llıı o günden bugüne sarf ettikleri 
l•Ytet bu netice) i ortaya çıkar-
~~ınıştır. Bilakis Sovyet ordusu 

11Yük mikyasta kayıplar vermiş 
oı .... _ y hAlA o tl -... sına ragmen a a ma a mu. 
~velhct etmekte ve hiçbir cep. 

laede paniğe uğramamı~ bulun
'-•ktadır. Buna karşılık Alınan 
:"dnsunun büyiik taarruzunun 
lltduğu değilse bile gevşediği 

:~l'iilliyor. Cenup t'ephesi dışında 
•11tiin şarkta Alman taarruzu be-

fitıd altıncı hamlesi içinde bulun. 
ıııa.sına rağmen ilk hızını kaybet
'ıi . 

ttir. o halde, bunun manası 
~?. Bu bir yavaşlama mı, yor. 

!"~luk mu, yeni bir hazırlık dev. 
esıne girit mi?. Her ü~ soru da 

~ti~dedir. Harekat sahııSJnda kış 
Ui~ dehşeti ile başlama devre-
~ girmiştir. Bataklıklar, çamur 

lörlü ve zırhh vasıtalann ha. ...... _., 
~~•ne herhalde en büyük miiş. 

litı (&karıyor. Sis, tipi, kar 

~ı Almanların asli hakimiyet 
e İnisiyatifi elden bırakmamala. 
~ rağmen mutlaka hava ku,·. 
ttler· . . 'ld" ~. ı. d d ının ısteoı ıgı "'a ar ran ı-

"-•n v . • . l Y ~ erıncsıne man. o uyor. a. 
'flanıanın ve hatta biTaz da yor. 

tlatıluğun bu yüzden gelmiş ol
::•111 kabul etmek yerinde olur. 
.. eak, bu yavaşlama, yorgunluk 
•tvr · l.g esıııdc Alman Başkumandan. 
it •nın karaluş basmadan önce 
~~ ordusunu imha ve Ural geri. 

'-e·~~.atma arzusu tahakkuk et-
4- dıgıne göre gerek başkuman. 
~i lllığaJ gerek büyük erkanıhar. 
l ,)eye yeni yeni bazı hcs&pların 
"•iti ~nı olduğu muhakkaktır. Bu 
l' 'bın başında şu gelir: Kış dev-
littiaaden Rusları~ istifade edece. 
~ Orta Asyarla Jngiliz - Ameri. 
~Yardımı ile ye-Ri Sovyet ordu. 
k kurulacağı, İngilizlerin bir 
lt.~' cenubi cephesi açmıya daha 

.. ven ... hazırlanal·akları. 
'tk~ ihtimal karşısında Alman 
'" •tııharbiyesinin de iktiza edc-n 
ti-.."'~et ve kudreti hazırlaması bi. 
Cıı tı §arttır. O halde, Alman or. 
)o:u işgali altına a!dığı sahadaki 
\e ları, demir;\ ollarnu, iaşe, silfılı 
~~alzemc ıncrkcılcrini hazırla. 
~ Ve ~eni muharip kıı~vctlerle 
aı. boy öl(üşec:ek sayıda yeni tü. 
~ltr ve silahlar hazulamak 
~, b1lı'iyefndedir. Şimdiki ya-
"-t''-nıadan yine inisiyatifi c-lde 
~~ şartile bu netict. ve bu 
-._. ii çakarmak en makul bir 
'-t •kenu~· tarzı olmaktıııdır. Zira 
~ 1ll :Moskovayı almadan, Rus 
~•unu paniğe uğratmadan geç. 
' herhalde ilkbahardan itiba. 
~lı~lnıanyayı yeni yeni feda. 
,~a, taze ku\•,·ctleri repheyc 
~Ye mecbur edeceği açık he. 
"-'"· • ~erhaldt>, Almaıı ordusu 
aıııı ) 1 bır fa raf tan mümkiin ola. 
'Phlak ve bir taraftan da bu 
'1!:iı görmek devrf~İne gir-

Hl kim 
Ballıkta Sovyet filo
su buzlar arasında 

mahsur kalıyor 
Vişi, 16 (A.A.) - Rus cephesinde, 

Alman ve mütte!ik kuvvetlcrfn Sivas. 
1opol ev Kerç istikametlerinde terak. 
ki etmekte oldukl:ırı Kırımdan maada, 
iş'arc dC'ğcr mühim bir değişiklık ol
mamakla beraber, Mosko\'ıı, Kalinin 
ve Tula'da şiddetli muharebeler de. 
vam etmektedir. Soğuklar PCk §İddet
lidir. 

Hcl.siııkiden blldirildiginc göre, Fin
ler Rus mevzilerini bir çok noktalar
dan delmi5lerdlr. 

Bütün Ladoga mıntakaı:ı ~imdi Fin
lerin kontrolü altındadır. 

Helslnkideo Stefııniye bildirildJgine 
göre, Finlandiya kör!ezinln Şark 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Bir adam oto
mobilin 

altında kaldı 
Kasmıpaı;ada oturan kazancı :ıdch

met Nuri, Karaköyrll' Vo\'vod.1 c:ırl. 
deslnden geçerken şorör lİikmetin ida
resindeki 2444 numarnh otomobilin 
altında k::ılnıış, kalçaıoınd;ııı ııgır suret
te yaral::ınmı~tır. 

(l)('vıımı 3 ı'ın..:li Sah!Cede) 

Şark eepheainden resimle.r: Alnı an cephane kamyonları irızab yol lardan gc~iyı>rlar - Bir Alman 
neferi mitralyöz bapnda 

ALMAN TDLlll LONDU\'A aou BOVDT TllLlif 

Düşmanınkar· Moskovaga Bütün . cephe
ıı hücumları girmekten ümit de muharebe
püskürtüldü kesmek lazım ler devam etti 

---• Londra 16 (A.A.) - Alman • 

M k · L • d Rus cephesinden alınan haber • 
OS OV& ve enıngra !ere göre, Kınmda şimdi Alman. 

tekrar bombalandı lann karŞılaştıkları mukavemet, 

Berlin. 15 (A.A.) - Alman or. 
duları Başkumandanhğının teb
liği: 
Kırım'da düşmanın muannida

ne miidafaasına rağmen Sivasto. 
pol ve Kerç'e hüt'uoı eden Alman 
kıt'aları arazi kaıanmışlardır. 

Cephenin orta kesiminde düş. 
man piyade ve tanklarının karşı 
hiicumları püskürtii1nıüştür. Bu 

<Dc,·amı 3 iincü Snhi!ede) 

Prekop berzahı yanlalı beli ma. 
ruz kaldıkları mukavemetten çok 
daha şiddetlidir. Almanların Ros
tof kesimindeki durgunlukları 
muvasala güçlüklerinden ileri 

(De\•amı 3 ilncü Sahifede) 

• 
Moskova üzerinde 4 

tayyare düşürdük 
Moskova 16 ( A.A.) - Sovyet 

geceyansı tebliği: 

15 sontcşrinde kıt'alarımız bü. 
tün cephelerde dÜ§manla çarpış. 
mt§laTdtr. 

14 sonteşrinde 44 Alman tay • 
yaresi tahrip edilmiştir. 

Biz, 10 tayyare kaybettik. Mos. 
kova, civannda. 15 sonteşrinde 4 
Alman tayyaresi düşürülmü§tür. 

Asker Ailelerine Yardım Tevziatı 

Beş defa 
eldenele geçen 

bir şehir 
Moskova 16 (A.A.) - Cenup 

cephesinden gelen bfr habere gö. Numara Sıra sile Yapılacak 

Yarın 011bir kazada 
tevziat başlıyor 
Yalnız, Karagümrükte her ayın 
19 uncu, Samatyada 23 Üncü, F e.
nerde 26 ncı günleri başlanacak 

H·, Don kazaklal'ı, 35 gün zarfın. 
ela müstcv"leri ;mha etmişlerdir. 
Zuycvka'da nevmidane muha. . 
rebelcr cereyan etmiş, Alman • 
far önce bu bölgede arazi kazan
mışlar, fakat kazaklar mukabil 
taarruza gçince Almanları sayı 

ıistünlüğüne rağmen şch~in jçine 
püskürtmüşlerdir. Almanlar. tek. 
rar taarnıza g-eçmişlcr ve Zuyev ka 
lx>ş defa elden ele geçmiştir. 
Niha)'{·t Almanlıır kılıcından ay. 
rılmış \'C yandan boğulmuşlar • 
uır. 3 faşist alayı harp harici bı. 
r:ıkılmıştır. 

Ukrayna cephesinde 
Rumen piyade-leri 

Şehr!mie.de asltcr ailelerine yar- ı 
dım paraları tevziatı giinlNi şu 
~ekildi.' tesb-it oıunmuştur: 

Tevzi<:ıta B.yoğlu. Emin0nü, 
Be.sikta~ kazaıarmda hC>r <ıyın 

12 inci günü başlanılacaktır. Ve 
cüzdan numaras•na göre hergün 
500 kişiye tevziat yapılacaktır. 
Yani ht>r aym 12 inci günü cüz.. 
danları 1 - 500 numaraya kadar 
olanlarn 18 inci giinü 501 • 1000 
ııumaraya kadar olnnlara ve mü
teakip giinlerde ele numara sıı:a
sile 500 ki~-ivc te\ zint yapılarak
tır. 

H A R P~~ VA Z İ Y E T İ o 
japı:>nya asker 

toplama kanunu· ı 
nu genişletiyor 
Tokyo 16 (A.A.) - İmpanrtor 

tarf ından ncşreuilcn bır cmn na. 
me mucibince mE>r'iyett'C c hın as. 
l~er tı)plama ka:ıunlnrı g-cnisle -

1 
tilmiştır. Şimdiye kadar a~kcrli. 
ge ekcrişsız sayılan kims~l\'.'r ycnL 

1 
(Dc.,,,nını 3 üncli s. }Hfedc) 

Beşıkta~, Snrıvu. Beyl501. Üs. 
i;:üdar. Kadıköy, Adalar, Bakır . 
~.öy, Eyüp ka7.aforında ise yine 
<:yın 17 in~i gü"rilcri pnra tevzia -
lma başlanılac::ıktır. Fakat bu ka-
1a larda ~·ine cLizdan numaraları 

(Dcwın'ı 3 uncti Sahifede) 

1 
1 

Şimalde Tikvin meydan muha
rebesi ve muhtemel neticeleri 1 
: (Yazan: EllB&LI llDBllA \' SDBA \') 

1 
Mosk:'va ra~yost~ Şark ccp?c-· ı Alman - Fin' hart>.,kcti vardır; 

1 sinin sımal bolgesındc (Tıkvın) ve şunlardır: 
de çok kanlı muharebeler oldu • ı (Dı·vamı 3 Cuıcti Sabücdc) 

!'unu haber ~-:li Bundan evvel. 
ki yazılarımızda Almanların Vo. 

·ogda'ya ılerlemek lstediklcrini 
~ azmıstık. Bu bolgctlc- bizce dört 

Harpten sonra · rEk "' d 
devamlı ~ mege garın an 

bir su~h için.. itibaren yirmi 
Norveç Hariciye parazamyapılacak Nazırı kendi fik- , I 

rini söylüyor 
Li>ndrü, lti (A.A.) - Times ga. 

zetesl, Nones Haridye Nazırı 
M. Lie"nin harpten sonra devamlı 
bir sulh planını anlatan mmn bir 
makalesini neşrediyor. Ue, ez
cümle diyor ki: 

Harptf'n sonra siyasi, ask(·ri \'e 
iktısadi sahalarda, beynı•lmilel 
samimi bir f'lbirliği t>h.em ola. 
caktır. Norveç'in, arazi genişlet. 
mek hususunda hiçbir arzusu 
yoktur. Fakat Nonc~ milleti, 
bitaraflık siyasetinin iflas ettiği
ne kanidir. Noncc diğer şimal 
memleket)erile iyi kom~u1uk mü. 

Her fırında ihtiyaca göre da· 
ima ekmek bulundurulacak 
Diin \'e bu sabah fırınlara ~·ine · mevkii ne konulacaktır. Buna gö. 

tehacüm başlamıştır. Bu tehacüm, re, halen on üç kurul? on paraya 
teclkikatumaa göre, ekmek adı. satılan ekmt.-ğe 20 para ı.am edi-
ğından değilJ fakat. bir kısını hal- lerek on ii~ kuruş otuz paraya 
kın lüzumsuz endi~csindt>n ileri satılacaktır. · 
gelmckıediı·. \ Her e\'İb ihtiracı olan ekme. 

Bununla beorabcr, ekmt>k mese. ğ)n tesbiti
0 

i.;in ihzar ı edilmekte 
1 

lesi yeni bir şekil almış bulun. ı olan fişlH bu hafta içinde e\•lere 
Jnakfadır. Toprak Mahsulleri O- te\'7.i edi1ecekHr. Beledi;\•e, hiçbir 
fi si taraf mdan ekmeklik un çu. 1 sı:reHc tchaeünıe mel ~an veril. 
valnuı zam yapılnııştır. Bu zam, , memek üzere bütiin tedbirleri a!-

Alınan piyadelerinin bir hücumu 

KISACA 

Ne derıla lla ılzlero? 
Bizim ın:ıhutla !iÖylc konuştuk: 
Ben - Sob;.ınya Hariciye En~ü

meni Rehinin Tilrkiyc lıakkıııdakl be
yanatını okudun mu?. 

o - Okudum. 
Ben - Bulgar sözclisünfin sözlerini, 
O - Okudum. 
Ben - Ne dersin?.. \ 
O - Hiç bir şey demem. DlyPCCk de 

bir şey yok ... Şimdilik bu kadarı ki'ıfı. 
Konuşm:ık zamnnı gclinC'c yine ıı.a

mızda konu!juruz. 

...____. .... ..--...-.J.Jı:..a ,...ıııı.aJın1J1-.......ıı..__ ____ ......Jı.ı..ıt~au...ıLlUM:.r.ı......;:1""'1.w:.'ua.-_,;U1UJD~s~a~b~a~h~•a~n=--~it~ib~a~r~t~n'--t~a~tb~i~k,__..~m~ı'.:ıo...:b~t~ıJ~u~nm==a~k~ta~d~ı~r.'-------------------------·~A~. _ŞEKİB 
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BAŞVEKİLİMİZ 
garın Ankaradan 

agrılıgor 
Başvekilim ize 
Hariciye Vekili 
vekalet edecek 

Ankara, 16 (Telefonla} - Baş
vekilfmiz doktor Relik Saydamın, 
istirahat etmek üzere bir ay me. 
zwıiyet aldığına dair Riyaseticum .. 
bur tezkeresinin yarın Mecliste o
kunması muhtemeldir. Bu takdir
de Bauvekilimiz bir aylık mezu.. 
niyetini yanndan itibaren kullan
mıya başlıyacak ve Mer~ ha
reket ederek, mezunlyeUnl orada 
geçlrecekth·, Nümune Hastanesi 
dahiliye mütehassısı doktor İh 
san Aksan kendilerine refakat ;_ 
decektir. 

Başvekilimize mczuniyell sıra
sında Harlciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu Veldlet edecektir. 

Milli Müdafaa Vclcfıletlnden 1&

tlfa eden Erzurum Mcb'usu Saffet 
Arıkanın yerine Manisa Meb'usu 

Hariciye ~e1enı Ştlkrü 
SaTa.coğlu 

K~rgeneraı All Rıza Artunkalın; 
Mi.inakalAt Veliletlnden çekilen 
Cevdet Kerim İncedayının yerine 
Salll6\ın Meb'usu Amiral Fahri 
Enginin tayinlerine dair tezkere. 
ler de Mcclisfn Paz:ırte 1 günkü 
toplantısında okunacnktır. 

Et meselesinde bir garabet 

Bazı .Kasaplar Eti 
Narhtan Eksik 

olarak Satabiliyorlar 
Demek ki, narhın çoğaltılması 
iddiası lı.iç te gerinde değildir 

Et satışı meselesi wn günlerde şeh
rimizde garip tecelliler arzetmiye baş
lamıştır. Şehrin Çemberlitaş, Tarla. 
baııı, Aksaray gibi bazı yerlerinde, 
narhtan aşağı olarak koyun etinin 60, 
aıtır etinin de 50 kuruşa satıldığı gö. 
rüldüğü halde, diğer bazı yerlerde 
narhtan fazla fiatle, mesel:\ ı;ığır 60-
65 kuru~a satılmaktadır. 

Fazla fiatle et satanl:ır, sebep ola. 
rak, kasaplık hayvanların pahalılaş

tığını öne süm1ckt.e, pCr.ıkendecl kn
sapl:ır da, toptan('Jdan fazla fintıc et 
aldıklarını iddia etmektedirler. Bu 
iddiaların ne dereceye kncJar haklı \•e 
yerinde olduğu malüm olmam:ıkla be
raber iızer!nde durulması icap eden 
nokta, narhtan a§ağıya bile et satılma
sının miimkiln olması keyfiyetidir. 
Böyle olduğWla göre, narhtan fazlaya 
et sa.tanlıır tamamen h:>ksız elemek. 
tir. 

CERCEVE 

Dedi· Dedim 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Dedi: 
- Yakaladım seni nihayet, 

artık yakanı bırakmanı! Kaç 
zamandır harp ve politika mev • 
;,ıuunda bana hitap etmez ol. 
dun! 

Dedim: 
- Yakamı bırak, çünkü git

gide harp ve politika mevzuu • 
asıl bana bitap etmez oluyor. 
lladisclcrin had de' releri ge~
ti, herşcy nıüzminleşnıekte ... 
Bense müzmin politika çerçe. 
vedsi değilim. Bu zamana ka
dar he.rşeyi sana ve başkaları. 
na söyliyebildiğimi sanıyorum. 

Dedi: 
-- Harp ve politika görüşünü 

bir kerecik şöyle bir hulasa et, 
sonra istersen uzun zaman ku. 
şılaşmayız. 

Dedim: 
- Harp ve politika görüı,ii

mü birka~ kelimeye sıpırabi. 
lirim: Sovyet Rusya işinden 
sonra denıokrasptlarla Mihver 
arasında, tohumu 1941 yuıo. 
da ekilmis bir uzlaşma ıemini 
a<:talcağını sanıyorum. Yalnız 
İııgiltereyc kalsa hemen açıla. 
cak olan bu zemini, ancak A
ınerikaııın kapatınak isti~ eceği· 

Fiııt Milr::ıkabe Komisyonunca kn
~aphk koyun gelen yerlerden sorulan 

(Devamı 3 üncn Snhlf de) 

Milli Korunma 
kanununda 

yeni tadilat 

Layiha yar;n 
Meclise veriliyor 
Ankara 16 (T'!Jefonla) - thti. 

kara tamamen set çekme . ve 
muhtckirlc11r ş.iddetle ceza ın • 

(Devamı 3 :Un.~iı S::ı.hil Je) 
,_ -

ni defalarla söyledim. Buna 
rağmen ümidim lıih·ük ... 

Dedi: 
- Amerikanın uzlaşma~ a 1'8· 

.ıı olup olnııyacağı nasıl anla. 
şılacak? 

Dedim: 

- Uıak Doğu vaziyetinden .• 
Eğer Mihver Uzak Doğuda, 
doğrudan doğruya Amerikan 
nüfuz mıntaknına saldınrsa, 
h~mcn kavramak lazımdır ki, 
artık Amerikanın herhangi bir 
uzlaşmaya yatnııyacağmn ka. 
naat getirmi~lir. Eğer Mihver 
Uzak Do:Yuda nlnt-ı Savvct 
Rusya üzerin~ saldu ır dn A
merika bunu bir hıırp v~ilesi 
yaparsa. yine kavramak lilıım. 
dır ki. herhangi bir uzlu ma 
ve anlaşma} a a la taraftar de. 
ğildir. Yakında patlak vere~e
ğini sandığım Uuk Doğu vn. 
ziyeti, harbin her cephede bun. 
dan sonraki \':tzivetini tayin 
etmek hususunda hir kıyasi 

dihit teşkil cdl'cektir. 
Dedi: 

- Ya Tiirki~·enin , ·aziyeti? 
Dedim: 
- İngilizlf'rle Alımnılar ara

sında bir uzla~nıa ihtimal" dı. 
şında diinya hı\rhinin yeni saf. 
ha~ı, Tiirkiyeyi l1irioci derece
de alakalandırır. Herseyin va. 
desi t'n ge«,: 1942 ilkb~harı ... 
ifa~ di artık :\ al.r.ını bu ak: 
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HALK FİLOZOFD 

İFRATLA TEFRİT 

11azı gençlerin, umumi yer• 
forJo, lüzumruıdan !ula piör. 
n~'c oldukları, herk~in gö-zü .. 
n~ çarpan manzaradır. Geçen· 
!erde bir arkadaş, bir vapur 
yolculuğu sırasında, b:r araya 
toplanmış ,.e hallNinden tale. 
bo oldııklan anlaşılan bir gru. 
pun, neş'clcııııtckte ne derece 
ileri gittiklerini yazıyordu. 

Gençler ncş'eli olmalı, gül· 
meli, eğlenmeli amma, bilhas. 
sa umumi yerlerde, kendilerin.. 
den başka \'alandaşlann da o 
lrnzurda hal,lon, hisseleri ol· 
duğunu hatırlamalıdır. l(, I?. 
Iaühalilif:e dii~mek, şüphesiz 
en fena notun \Crilnıesine ümi.l 
,,:ur. 

Eski gmçler mahcup ve dil. 
i tdi. Onlar hu işte tefrite var. 
nıışlardı. Tefrit kadar, ifrat 
ı!a kötüdür. 

,, ı O.\IOBİLE 

ORTAK 

llir arkadaş otomobillere fok 

ki i binmesin, tramvay duragın. 
da bckliyen )'Olculardan da bir· 

kaç kışi alsın, diyor. Fakat, şu za. 

ın~ nıJ:ı otomobile binebilenler, 
h"'P göbekli insnnlar, arabada 

J,,nşkası için yer kahr mı, baka· 
lını?. 

K.\ T.\U:RLİ 

İHTİKAR 

n r gazele, bir ihtikar bndise. 
~in.:rn 1.Jahc;;edrrken, şu ser]evhayı 

ktı.' ·ııHştu ~ •Katıncrli ihtilu1r.,, 

REŞAT FEYZi 

Umumi yerlerde konuşmak 
der.en hôdisl" mühin1dir. Ra~t
ltlrsınız, bazı gençler, uınunıi 

yeı !erde konuşma denen hfıdi. 
se~,e aslii dikkat sarfetmezler. 
Sanki, onlarda o his vardır ki, 
kendi evlerinde \'e mi.afir ka. 
bul salçnfarınıla, yalnız başla· 
rına oturmuşlar, üç beş arka. 
daş sohbet etmektedirler. 

Vakur olmakla somurtgan 
.-c neş'esiz olmak anısında na. 
miitenahi fark olduğunu, yeni 
yetişen çocukfarınııza anlatma· 
lıyız. Bunu nasıl, kim vasıtasi.. 
le, hangi yolla yapacağız~. 

İlk batua gelen ~ey mektep. 
tir. 

Boyuna mektebe yıildenıyo
nız, herşeyi mektcııteıı istiyo. 
ruz. 

F"akat, terbiyenin ilk oca(ı, 
aile yuvası değil midir?. 

Eski Paralar 
5, 10 ve 20 parahklar 

30 Hazirandan 
sonra geçmiyecek! 
Eskı nikel 5, 10 ve 20 paralık. 

!arın 30 hazıran 1942 tarihinden , 
itibaren mevkii tedavülden kal. 
d:rıL-naları kararlaştırılmıştır, Bu 
paralar o tarihten itibaren pıya. 
sada geçıniyecektir, Yalnız bir 
yıl müddetle bankalarda ve Mal. 
sandıklarında değişUrilebilecei< • 
tir. 

Askeri liselere girmek 
istiyenlerin imtihanları 

Kuleli, Bursa, Akşehır asl<eri 
liselerine g,rmek üzere muame. 
ıeler.nı i>mal c:tt~rm:ş oı::ı.rların 

ım' hatlarının 24 teşr:n:Sani pa. 
zarte~ı günü icra olu11m3sı k ı·ar. 

lnştmim.~tır. Talip olanlar o gün 
me~kıir mekteplPrde bulunacak. 
!ardır. 

Bacaların temizliği 
edilecek 

kontrol 

~m 
liifilJıJm.Jll 
Sevgili bizi 
terkederıe .. 

A . kad3:J:ırdan llayr ?-.tuhtthn, 

gı:n~it>rc nasihat eden b~r Iık.rasın .. 
da, hulasa olarak ~öyle d•;'Urd '· 

~ S!'vgilin!z ::ı:zi reddederse, ı;:ım 

yemeyin, ilzülrr.cy;n Dür.yada ci.•ha 

bıt- ~ok, sevgü'.ltr \ardır. Bır ç;ok: 
tanlrur.ış aciaınlar gen~·!jk:er.nde, se\~. 

gUileri taraiıncian reddedilnı~ıerdir. 

Böyle bir hadise karşls~nda soğukk:ın .. 
lı ohnak 18.zımdlr.• 
Arkada;ımız bu 11\<irler~ daha e\.. 

ra!lı ve gü:z.el bir Ş1'kilde izah ediyor. 
Sevgili insanı reddederse, elbette asa
biyete ve bedbinlye kaptlmamak lil· 
z.ımdır. Ne yapalun, sağlık olsun. de. 
,rlp, tevekkW göstermek jcap eder. 

Aks1 halde, kendimiz üzülür, sinirle. 
nir, bir çok geceter:rn!zi uyl..-usuz ge
tiririz, 

İyı 5.menr..a, nruli1Z1t etınesi kol.4-ıydır 
amnıa, tnesele, b".ınu yapabilınckte. 

Genr;:cr, bunu yapabilir mi?. Fransız
ların me~hur bir sözil vardır: 

<- Gcnç:er bilse, thliyarlar yav::ı
bilsc.• derler. 

ln=;ı0 ge•ıçlik ı: ıı-•1 asavt, tıliz_ 
dır. H ır.: olgun ' P•tkin dejiild!r, 
}lele, ş:.Jdetıe sevdi0 l ıevgili$1.lldcn 

rej ce\·aln almak, art;k terk.edilmek. 

çok ağırına gider. Evvela, bunu hır v:
zetinefi::ı me.eil· l yapar. Sonraı onu 

tok ı.tı'ılli!l için ayıd,ğ:ı ta\ı.aminül 
edemez. 

Allah kimtenfn b a verme.in, ka .. 
ra sevda kötü şeydir. Çeken bilir. Yer 

yüzünde ktmse yoktur ki, ömründe btr 

defa o4un se-\•mesın. Iierkes, ,.f'.ddetli 
bir sevgi hummasına tutulmuştur. Bu, 

daha ziyade cocuklulda. dellkanlılık: 
arasındaki çağda oiur, 
Dünyayı, o zamanlar, sadece sev. 

gilinfn yüzünde, götleri içinde görü~ 

ri.lz. Ondan başka h!ç bir kıymet yok
tur. Böyle bir h.:1leti ruhiye taşıy~n 

insandan soğuicks.nlı olmayı istemek 
ke>lay nn? • 

Sevgili taraftnda.n terkedillncc, so
ğukkanlı olmayı gençlere tavsiye et

melidir, doğrudur, Çünkü, delikanlılı\<: 
bu, elden bir kaza çıkar. Böyle bir h5. 
dl.: y ır. _yd.-ıı;:: ve. enıcl:dir. 

Se--.ı::::lH, erke~i r.eden terkedcr~. 
n:r de bunun se:!.>cpler!n! ar~tırn-:alc 

lılzırn. Gnç kız herc:ıI J5e1 sevrni)Or, 
gönül eğlendiriyor, demektir. Bu tııık .. 

dirde te"kedebllir. Arlık bıkmliltr. bir 
ba~k:ı. delik3.nlı bulmu~tur. Yahut ta, 
genı; Ji.ızı erkek seı.rın.yorJur. ~· \."alh 

Katmerli ekmek kadayıfı, kat

merli kaymak, katm~rlj baklava 

iyidir, amma, katmerli ihtikar ze. 
bir gibi acıdır. Katmerli ihtiwı 
~apaıı, acaba, vaktile, katmerli 
tatlılar mı yapıyordu, bundan do. 

IRyı mı ihtisas sahibidir?. 

Kış mevbımi yaklaştığından 
kalorifer kurulan veya kaUarın. 
d.ı ıoba yakılan apar~ıman ve di.. 
ğer bına bacalarının temizim • 
dirip ~rnizlendirilınediğinin kon.. 
•-~ı 0 dilmesi Belediye Re!sJ:ğin. 
den, Belediye şubelerine bildi • 

1 kız, bunu a'"'l.lan:~ o:,·al:ınd.ığını fat-'~~t
mif ve bu erkek'"..eu. yO:.z: tcvirmi ·t·.:-. 

ÇARŞlı 'lN 

KAPILARI 

MısırçGrşısının 150 seno evvele 

..ıit hir resmi bulunmuş. Bu resme 

tiirc ~ar~n1ın evvelce dnha çok 
~apı~ı \·annı~ .• şinıdi, bu kapıların 

tekrnr açılması kararlaşmış .. 

Allah büyüktür, bir kapıyı ka· 

palı"a· bir başka kapıyı açar. 
Ik ııok ki, eskiler, k•pı yapına. 
suu tJahrı İYİ hili~·orlnrııuş ki, böy. 

1~ lı ~ok kııııı yuıııııı~lnr .• 

K.\BINLAR 

\'f; 'fJDIIZLİK 

Belediycıniz, kaılmlnrdaıı le· 
ıni 'ld< amelesi alıyor. Son günler. 
de kadınlardan, temizlik amele. 
liğiııc talip artmış. 

Bıı, bir fali bayırdır. Kadınla· 

rı n iekrar temizlik işlerine, do. 
\ayısile, ev kadun olınıya heves 

eltldlcrini gösterir. İnşallah, bu 
: hevesleri devamlı olur. 

AHMET RAUF 

rHmi~t~r. 

Eınaı cemıretıe
rının vazifesi 

C·lzete!er:..ıı iddialarL.'1a göre, 1yak .. 
kabı fiatleri pahalanma.kt1 de.\ıııı"f! et
mektedir. F.iat artışı bir taraft:ı.n de. 
vam ederken, lkinci bir nokta ü1ı•rin
de dikkatler toplanmıya ba~ladı. ,,\_ 
yakkabılar ı;fırUk yap!~.!,:Jar, • -
va kull .... !1.ı:·yor. 

·~{ani hem fa1o.la p~ra ,.e ... iyorsunuz, 
hen.1 1er.a p.,ıp: ç ~·1Y·~l' 1ınuz. D:1ya .. 
nıksız oluyor. !ki taraflı blr i!""raf. 

Bunun milsebbibl kimdir':'. Kıındu

racılar, ayakkabıcılar cem:yet! ne di .. 
yoı?. Bu \·az:yetıe at:.kadıc olmuyor 
mu? .. Fiat artlşları \'C kalite bozuk
luğu karŞL>mda. biz, itiraf edelim k~ 
esnaf cemiyetlerini lüzumu kadar a
likal ı bulrrı..;.ıyoruz. 

Bu nlevzul:irda mürakabe vazi!~3[_ 

le gayret sarıc!<len makaı:1ları, bu ce
mi7etler tenvir ttmelidir. 

BURHAN CEVAT 

Yahut ta, erkek, izdivaç vaadlnd.? 
bulun~ıl!Ş, fakat, ou işe bir tilr\ii yı. 

n3}1'."1:ı1.1t ist~rniyor, mUt.emndiy('n genç 

k.t:l :r.413.tıyordur. 

Eğ.:.,· genç ktzl ;iddeU.:- ve uzun za
man se\o .... ,.e bu sebeplerden biç bi.

rl mevcut değit ıken terkedilmli lsek, 
fellkalide b'.r şart al·amak l!'zınıdır. 

Kab.'.1.hat yine bizde, yahut ger.ı; kız. 
dad r F '-c:at, fevk ılflde bir ;.:ebr-tl var~ 

d!.!". 
n. dd ... di.lE"n eıl";:ek, l'"kl-.!•·:ıra. ş.'iy~I! 

IJ:r ı· ç :ıy, den'zden çıkmış b:ıl~:ı 

benzer. Bayatın rengi, manası dcgiş
m·ıtir. Dalgın. bedblndir. Bu ise işi

m;.ı.e, gilcümüı~. teır:r eder. Bu hale 
dü r.•crrıek lğznndır. Çünkü, sonra ce
za~uıı yine b:z çeke:iz. Sevgiliye l•,!ç 
bir ff'Y o1?"1"3! .. 

R. SABiT 

ÜÇ AYLIKLAR 
Emli\k ve Eyt"m Bankasından 

:naaş ~1lan mü•nı:a~~' ıt:ytam ve c. 
ramilin maa~larının tevzi olun. 
malarına 1 kimunuevvelde baş • 
lanılacak\ tr, 

Malmüdürlüklerinden yeni ma. 
aş cüzdanları almış olanlar da 28 
teşrinisanij'1! !radar bu cüzdanla. 
rile mezkur bar.kaya müracaat 
Ed~rek kayıtlarını icra cttirmeğe 
mecbur tutulmuşlardır. 

! (MAHKEMELERDEl ......:::;...,, J 
1 Ben öyle kılıbık erkeklerden 
1 

değilim .. Kazağım, kazak I 
- Yine dcı:tll görlh:t.yorsun F.;.ı - 1 

lcyman Ai:,ra. .. DUşünccli du:uyor
- P'"·k· .. Böyle :>eyler sorulmaz am

ma, Süleyman Ağa1 kadtntn huysu7-
luğu, alc..ı;il_iği neden'!. Ne yapıyor?. sur. .. 

- Sılrına be paşam .. Ne yapaca~ımı 
ben de şaıu-.'.iını. 

- ıedeı, 

- Ka•·: be"· .ı be beyim . Bu kadar 
seneıiıen sonra, atsan atılmaz .. Sntsan 
satılmaz. Çoluğa çocuğa karışıp boyu
muzca e\·Llt )-eU~tirdikten ~onra huy. 
suzl ... nınıya bd~ladı ... ol\.ı-lık ç~k.ilir ta
ralı kahnaclı. Dvşaaam, bu yııştan son
ra ay1p.. Elilemin diline düşeceğiz. 
Dövsem, acıyonun. Öldür::;em bana ya
zık olacak .. İrıtihgr cl~n1, canıma a .. 
cıyorun1. Bôşıml alıp kaçac:ığun,. O da 
bir turlil,,. 

- En iyisi sabır Süleyman Ağa .. 
Sabrın SO!lU selıimettır . .$.'.ı.brcdcn der. 
vi,; ., :'\.!·_ır;ıdına ernı~. 

- Sab1r1 sabır ammJ, bu kadarına 
sabu~ taşı olsa çatlar. 

- Sen de galiba, ben ·nı git klrı

dan ln .• ""tl:t korku.,yorsun. 
- 1·vl:! Tt:\•bclcr ul ~-n koı!::ua~n. 

Karul~n kO!"~·:ın, karı.i1n bedtcr ol
sun! •• 

- Ö;: ~ d~:ne .. İnsa:.~. rı.f",...0~a, kor'-o;
maz d..-, sayar. Patırdı gürii!tü olınasın 
diyı:.: , korkuyormuş ııbı gönl!:'Ur. Bak, 
l1e':l. ne yalan söyEyeylrD. Lırg,z: çckinL 
rin\ !.ıiz~ın kaııdan. 

- Kor:ıın3n1, korkması·ı3. koı k.ın ııı 
amma., isterr.lyorum tat.:;u•ı.k. oliuu
da, drivi.ıp sövrn!'yorun1. Yok.sJ, ;;l[.. 
ma~Iah, g5zh::-rlnı oyarım onun. 

- Korkmam deme, Süleyman A
ğa ... Kadından korkultır. Bak bf'n 
bOyük sOyliyen1em. Korkarım. 

- Bcr. öyle kılılıık eı·keklerd~n dC .. 
ğl!i.n , Kızağım, Kazak,.• 

Anla:iJ.!dı mı beyim?. Kadın benden 
kork.sun. Ben neden otui.m korkacak
nusım?. 

- Ne yo:.pacak~. Bu :.·aştan sonra, 
beni kıskanıyor. Bunadı mı, ne oldu'!. 
Yeni t~k ... rdı bu işi ... 

Çok geçmedi.. Silleyınan 

yüzli, bir anda bir ik:L renk 
verdi. 

Ağ:ının 

değişi-

- Karun geliyor: d:ycbildi am .. 
ma, ı=C3inde öyle bir ttzallüm ed~ı 
vardı kl. haline acımamak kabil de
ğildi, 

Ş.ştl"~n. iri bir kadın, bir kaç adı
ma kadar yaklaştıktan sonra, 

- Süleyman! diye seslendi, Ne ya
pıyorsun orada?, Ge1 bakalım bu· 
raya ... Sen Adliyeye, mahkenıc-ye 

deı,:::ı. gönül eğlcnd~tuıe~~ gelmiş.. 
sin, .. 

B~ı;::ı.re Süleyman, 
- Aman karıcığımJ dedi. Ne yap

tırr N"e oldi.1?. 
- Daha ne olacak?. Kadınların ya

nına sokulup ta ne yapıyorsun övle'?. 
Filhakika Süleynlanın bir iki ct1n1 

solunda iki üç kadın vardı .. Fak <.ı t, ne 
S iJ.lcy.nn ne de l,)jz bt:nun farkında. . .. . 
idi!.ı::. Zaten su::eymnuda da boyle bır 
.temayQl eseri görülmilyordu. Z::ıval
h adam kekeledi: 

- Vallahi farkı:lda lı'.le detı:l rn. 
k<irıc;ılım,,, 

- Den ~•na ş!ındi gi}~terirün ... 
Dü..j bok.:ı.yıın öı~üme; l>eni hınzır he

r·r :.eni! ... 
Kazaklık iddiosındaki z::ıvalh ko. 

ca, süt dökmüş kedi gibi kart..~ının 
önüne düşüp yürüdü. Biraz e\'"\'l"'l 

1 

onunla konuşan adanı, arkasından, 

- Kazalt erkek dedi~in de Ji>yJe 
olur, diyordu. Çok şkür ki ben kazn.k 
değ'! de kılıbığım,,, ' 

Odun fiatlerinin yükselmesine 
sebep olanların ifadeleri alındıi 

1 M:Jıailinde yaptığı tetkikler j ş'nc scbcblyel v~rmd::en n.Jzn~n ! 
netıcc<inde yan.:ş rapor ver:n~k 1 sekiz odun tacıri Adliy0 ye veril. \ 
rnre t 1 odun füıtle1·:ıı:n sebe·>,:z mi(!e:, dün heps! Mi'•ldEiun u -
ve lüzumsuz yükselmesine-s~bep mil'ğc celbçdilrrck 1s\'.c\•ap edil. i 
olmaktan maznun Beled<ye mü- mişlcrdir. 
rakı bt Slireyya ılc kendisine yan. Bu husustald tahkikat bugün. 
lış jzahat vererek bu yanlış rapo. lerde bitirilecek, m~zn.,.nLar ;ı;t 
run tanziILine ve binnctice odun oldu •u Asl:ye Ceza r,fahken:e • 
iıatlninin bu sebepsiz yükseli • s'ııe v•rilcccklerdir, 

~~~~~~~~~:llll!I~~~~~~~~~ 

Milli Piyango 
Dünkü 

• 
zanan 

keşidede ka
numaralar 

l\ltllU Piyangonun sekiz!nci tertip 
plftn:nln ilk ı;ekili'i bugun saat 17 de 
Ankn d-ı S~rgi~v:!'lde yapı1r:lı. I<-:ız:ı. 

nan n :11ara~ar sun\grdır: 

A.;!Oıt'IİL!lR: 
Sonları 3 ve 5 ile nihayetlenen l·U· 

tün biletler iki-;er Ura kazanmı"Ştlr. 
10 AR l.İR.\ Kı\Z,~NANL!\R: 
27 llc nrhayttlcnt?n bütün biletle~· 

or:.tı. . l.ra k:::zo:mmı::tı: 

50 ŞElt LİRı\ KAZANA~'"LAJt: 
578 e nihayetencn bi.ı.tün bil•.:qcr 

elliier lıra ka,anmıstır. 
100 EK LİRA KAZANl\NLAB: 
260 11 nihayetlenen buhın bil~tlf'."r 

100 r ,,, ı::azanmı~:ttr. 

503 LİRA KAZAN.'lNLAR: 
955!> \·e 1109 l::ı nihayet!enen butun 

bile•ı r N:şPr yüz lira knr_.anm:ştır. 
1000 LİR,\ JCAZANANLAJ1: 
S<>ı:' rı 38581 28076 50676 17056 

19570 ~8491 37432 99537 25691 4~619 

'!0:.10 t.i::~\. l\..UAJ\ll"\I ı'Jt 
Sonları: 33Hl 76267 55130 66671 

63226 81500 18206 72430 9\539 12565 
5000 LİRA KAZANAN :'.'/Ul\IARA. 

LAR: 
216767 110093 321975 266922 
10,000 LİRA KAZANIUiLAlt: 

198117 251048 
20,000 LİRA KAZAN ~"1 NU>IJ\JIA'. 

393849 

Eski Belediye reis muavini ve 
Emnİ'.!$ll Müdürü 

Esk İstanbul Belediye Reis mu. 
a\"İni ve Şimdiki Kütahya VaF;i 

R Hamit Oskay Eskişehir Vali. 

liğine, eski İstanbul Emniy' • ~lü. 

dürü ve şimdiki Erzurum Valis; 

R Fehmi Vural da Çanakkale 
VaLliğine tayin olunmuşlard;r. 

Çaırnkkal~ Val si B A!tf iı.larc 

neyet. azalt~:na naklolunmu~hır, 

- ,O 

~ropagcınd.a kııYv~U , 
Yı.ızıuı: Ali .Kemal SUNHAN

1 

Tefrika No: 18 

Çıplak Model 
doğru uuınan bu elleri soğuk bir ter
le nt'n11[ avuçlanna a:n.ak itin bir an 
ter-~'Cidüt eder gibi görünüyordu. Fa
k3.t annesi: 

1 
gillilnç bir oyun! ... 

Btr kaç dakika sonra gelen doktor 
Nu.ranı n1uayene "derken Raife Ha.-

Harpte de sulhte de propagan. 
da en ehemmiyetli b!r islah, en 
mühim bir vastladır. Bununla 
varılmak is,enen gayede e!kfır ve 
harekatta müessir olmaktır, Yal. 
nız maksat ile ona varılmak ıçin 
l:ullan.lan usufü·ri birbirinden 
ayırmak lazım geliyor. Birçok ke. 
Vmcler, tab;rıer vardır ki ilk za. 
manlarda ne içın kullanılmış ig.,. 
ler sonralan dalı~ başka mana -
lar kazanmış, ddha başka mef • 
lıumları da ifade eder olmuşlar • 
ciır, Çok kullanıl~n cPropaganda• 
kelimesi de bunlardan biridir, 

Bilhassa kayd~tmek lazım ki bu 
kelimçnin mana ve şümulü geçen 
lıarptenheri çok değişti, genişie • 
dL Tal:iidir ki bu harpte de öyle 
oluyor, Hakıkat ise propaganda 
d€~ilen vası:a !ıiçb:r asırda ih. 
mal edilmcmişfü, Memld:etle a. 

rasındaki münascb. tler ink:şaf 
ettikç<', dostluk devam ettikçe ve 
harp oldukça prcpaganda vasıtası 
da;ma kıymetli sayılmıştır, S'.ya. 
sı n1üz::ı.kcr .. ler1 yahut ::lskeri '1s
rckat ccrevan ederken propa • 
ganda da ihmal çdilmiycn bir \"a. 
sıla idi. Bunu incelikle, büyük 
bir bilgi ve tecrübe ;ı~ kulla:ıan 
taraf'artn muvaffakiyet!er: ft 1 ı 

l:iırd:r, 

Yazan: NEZiHE MUHiDDiN J 

set 11, annc::dle h'!raber Nuranın kar• ı 
101.ıs~!U! y:'.l.klaştı. IJenç ve yn.ı-~.lı k1z 

11 ! buton feci hık5.yeslnl wıut~ı.ı~ ı 

l llı &Uı.i.:l :rı gOzlerinde me"'ut b1" te-
t:ı.. e onloıra b<.ktı. 

- 'l\ı ı.. .. ~crli1. cıl artık Sc1 ;m. Ço:t ;:;ü. 
J: r .... e';·gil i NuranunlT. kurtuldu'. 

S \in soluk dud:ıklıırı titreyerek. 
b ylr-r mırıldandı: 

' ınw .kor u:~.Jn1 Selar.. Bey! 
!edi.t.1%! •• 

5c iın nc::r.lı b .;terle ona bakrr.nk
'tt:-ı ~ ·ker gibi duruyordu. 

R ' Hanım genç kızın ra,lar!ııl ok. 
1:y ,. tt: 

Artık o.c.l'aı·ı biç dU:şı;ı.~11e yavru
cu ~m! -deı..ı.· llize yalnız senin haya
tın W.zım slmdı .. 

İ!ıtiyar ı~a .. 1 k'-'"nrtini zaptedemiye .. 
r : k <lE.Ja b~·üln l.ıir ~cikatle Nuranı 
al~M d.:ı.":ı öp:.u. Fnknt Selim konuıamı ... 
yor \'C gU.lıı.n scyerr.lyor, :rüzü hi\l.\ 
~<'P A. ı ve harc1'::ets1ı: ... ArasırA., yaL 
t" ı, 1t 'i ;.lr 

şeyle kapanıyoL·lar. Nuran yarı b· 
a:Ln, Selimin ruhunda ürperen h. •. ıc\:
rahı acı b:r ser;:eni . .le gllrliyorL 

-İKİ GÜN SO. 'R. -

R !e Ht.n1:nefendi art~ ona kar;ı 
derın bir şelia~t ve it:maUa baglan .. 
m :tır. Namus ve h.ayşıyeti uğruna fü. 
tunuı genç ve güzel hayoı.tını feda e
de.n bu !azılrtE kwı k~~t e::k1 d~iln .. 
ce:erlne nadim, onun kendlsuıc kar~ı 
kl.f•r. ıı.thtınu, kırık ve perisan Yuc~ı
dü gibi teda \"i etmek, sızı!:artnı tes!<in 
etmek için k.-ılbinde sonsuz bir istek: 
derinleşiyor. Oh!. Zavallt güzel - ~u .. 
rancıi..n nıeı.-ruh bitap vilcud1.."ıne yeni 
blc ku~vet :ışı:a.naK lç.n once ont.:n 
kırgı0 .i.nce ra!lunu ~ lir eL'T..ek. ıa. 
ıını. Birden ı h~a bır adım 

atarak: 
-- Selim! .diyor- BOyle uzak dl.lrına 

ondan ... Y;;klas on:ı y;ı\·rum. 
Bu söderi duyan ıcnç ktz tatlı bir 

nı.yaya klI'tk \.'ücudun~ı te un ed..-~r

ıcen, ellerini Selime d-ığl... 'ıp gü
ı.el özlerini umdu. Selitn k~ndine 

! nım büyük bi.r iztırap ve cnd.iı;:e için-

de sorntaktan kendini menedeıuiyor .. - Selim! _dedi- Nura na yak la, ... 
Nışanhna yaklaş Selim~ .. • du: 

1 
Selim irkildi: 
- F~·Jtat anne:!. .. 
- Oh beni korkutuyorsun 

Niçin böyle duruyot"3un?! ... 
Seliın~ 

- ~\.nne rlca edcı<m .. Nuran~ .. Nu- 1 
ran! ... 

- E' et ?•urün. A:·tık senin n ,;1n. 

lın!. 

- Hayır, hayLr anne .•. O, sen!n kı-
zın dctı;il rni? Benlın de kard'-·~: ın 

~rtık •. 
~ ruranın kor.ık Ytlc:.ıdu $idd~ta iblr 

rlı-1rylc ıar.s:l:yor \'e soluk dudak1Jr •. , 
vU.c•.Jt sızı:.;!yie bt:aber kalb ecısının 

tc·yadı üzerine kllilltniyor .. Raife Iia. 
r•nt~n s;a;1. ve bayg:n yüzüne baka-

r k ıyya drığrtt büyük blr te1~ 1 a ko-

1 • 

r. 
L 

r.. 

l:'"' 

BayıldL B"yılJ:,, Doktora hnber 
ı1z: ... ct:ye y:ıh arıyo1·du-
ran bayılınarnışt: .. Nuran ölrne
" N"uran sek:ı ınetroluk yük,ek-

'" değ,! ı· h"nuı: şahik .. ll!da:ı ~· •. I 
tü. O sekiz ır.etre yüksek!ik bu sc
ltçurumun yanında. nedir?. Ona 

"' • .,,('k 1ni denir:. Düşmek, yara:.an
ınak IJ•t fl"i•h ol:-ıuy;.ın ac1nın yanında 

- D:Jktor Nurarun sıhhati teh·ike .. 
li mi?. 

- Haylr Hanımefendi.. Nuran l-Ia
r.ımın hayatında zerre kııdar tehlike 
)Ok . . Yc&lnız ... 

- Rıca ederim söy!eyintz doktor 
Beye:fcııdi .. Yalnız? ... 

- B-1cağ:ncia küçuk bir arıza k;ıla
b!ll, be!k! ,, 

- Ne diyorsunuz doktor"..'. Ne !eci 
bu?. Bu k:ıdar gen( .. Bu kadar gi.1.zel. 

o. ~-;.t')r boynı!nU büküyor: 
- Ne çare'. . Bir kere profe~örle 

görfsiınil.z .. Faln:ı.t Hanlmefendi telilş 
gös!crmeyiniz. Nuran ilanım bunu 
~re:.li duyerik kederlenmcı>:n .. 

F kat Nurna b·ı sö;o:l~ri baygınl k a
rasında dı.ıymu.itur Gözlerin! açıp .;o. 
r y r· 

- Demek topal kalnııya mahkü. 
n .. n i.:yle ıni?. 

Doktoı; · ledlJ:~ hatadan s-::n de-rece 
mı~tce~slr · 

- Topal mı" -diye kE!t"liyor. 3 •'f· 
l._ bir şeyi slLe kim soylea· 

(Pevaml var, 

Propagandayı ;yi becerebilrn 
!erin ktabuI tlirn1c'< i;:;tedikler:ni 
c!a;ma lekrar tdege1diklcri. fakat 
bur.u mııhtelı! ~,,killer aitmda 
yapt kları görülmüştür, Propa • 
ganda dendiği zaınan yalnıı bır. 

Makinist 
ursları 

Demiryolları idaresi 
mütehassıs işçi yetiş
tirme kursları açıyor 

Dcl'let Demiryolları Umum Mü. 
dürlüğü San'at Mektepleri me • 
zunlan arasından makinist, tek
nik büro personeli ve fen me • 
muru yetiştiı-mek üzere kurslar 
açmağı kararlaştırmıştır, Bunla • 
rın 30 yaşını geçmemiş olmaları 
ve bu ayın 31 inci gününe ka • 
dar Zat İşleri Müdürlüğüne mü • 
racıaat etmcleci icap eylemekte. 
dir. Kenfülerine bir yıllık kurs 
ve staj müddeti ıçerisinde 100 li. 
raya kadar aylık ücret verile • 
cekllr. 

--o--n----
lki eski medreee modern birer 
dispnıer haline konuluyor 
Merzlfoni Karamustafapaşa ve 

Darüs,;üade ağa>1 medreselerinin 
Çocuk Esirgeme Kurumuna terk 
olunnıaları Belediye tarafından 
kar;(rlaştırılmıştır. 

Buraları modern birer çocuk 
dispanseri haliM ifrağ olunacak. 
tır. 

Büyiikadada yeşil saha 
yapılacak bir arsa 

Büyükadada Karanfil mahal • 
lesinde 44 yapı ve 41 pafta ve 
175 numaralı mecmuu 10 bin ar. 
~ından ibaret olan arsa, bostanın 
bir kısmının cyeşil saha. haline 
ifrağ olunması Belediye Reisliği 
tarafından kararlaştırılmıştır. 

Le .. li talebelerin taksitleri 
Leyli mektepltrin 2 inci tak - ' 

saı~r:nin ödenme müddetinin 1 
kaııunıııwvel günü ba~lıyacağı 
ta~ -ılu!•!er~ lehli~ olunmuştur . 

VIL/ YET "'- BELEDiYE: 
Y Otobüsc,.illerLrı znııı l-: ebi Bele

di:recce t('ll:.ik edilınc:~tcdli. D:ı i tek 
mu\ ıfı.k gi>rülmemektcdir. * Errnk.öyündc yeni bir sanator .. 
yom \'e prevantoryom yapılması ka
rarla ;-;ttrıln1ı;.tır. 

MAARiF, UNIVERSITE: 
* Hem profesör, beın de memur o. 

lup yüz liradan fazla maaşt olanların 
profesörlük \"azi!elerine nihayet vcril
m işllr. Bunlo.r1n miklarl İstanbuluo 
yüksek mekteplerinde ylrmi kadardır. * Univrr •u: Rektörü Crmil Bilse! 
bu h::ıft.ı iı;<nde An.karaya gidecektir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* I\.fP.carl~tandan ilk psrti getirilen 
meu<ıucat 30 viıtıyete taksim edilmi3 1 
ve te\ 11ah yapılmışlır. 

+ Dı1.rı !)ı! 11.ltın 2j.ı~ l t'' v.şa kadar 
yük~el,....iş. sonradan 2530 kuruş::ı. dü~ .. 
mü:,tür. 

Hnrr;ıte olsun, aulhtc ol
sun, propagandanın ne 
ehemmiyetli bir silah ve 
v~sıtn olduğu artık ge· 
regi gibi anlaşlımıştır. 

oirine düşn1an oian .,eınleket 

ier.n yckdifi .. ·ri al~vhine gizli V\! ı 
~şikftr neşriyat ve ::iaire ile tekrar 1 

ettikleri anlaşılmamalı, Geçen U. 
mu:ni Harpten ç:;k • n·el Alman. 
)'d İınparaotru: 

- Neden Almanyanın birinci 
aer-:cede b'r deniz kuvwti olma. 
~ıu?. 

Sualini tekrar ederek Alınan • 
yanın da böyle kuvvetli bir do • 
nanması olması lazım geleceğini 
.öyliye söyliye !ebaasııu buna 
ılına etmiş ve hakikaten Alman. 
yanın böyle b:r de donanması 
\'Ücude gelmiştir. 

Proı;agaııda demek .yaymak. 
(JJduğuna göre bir fikri bir malt. l 
~adı de,·amlı surette tekrar ederek , 
başkalarına kaba! ettirmek üze. 
ıe çalışanlar da cpropagandaca o

• .ıyor. Fakat bu.tlar da zeka ve 
~eviyc1erine gör~ nınntelif meı· 4 

tebeleı-dedir. Blıhassa yaradılı • 
şın rolünü hiç ut1\.ltman1ak gerek. 
Kimisi var ki dünyaya sankl pro. 
pagandacı olarak gelmiştir. Bu 
i~e o kadar elverişlidir. İnandır. 
rr.ak kuvveti ilP, söyliyeCt. ... ğinı 
söylemek için en müsait ve ,,,,]. 
gc.n • zamanı inı'hap edebilmesi 
ve saire ile bu iş ıçin yaıatılmış. 
tır, 

Harpt'C lapılan pru~agc.nı..:c~r:ıın 
ehemmiyeti 914 !enbeıi çok iyi 
•rılaşı;mı~tır. Bir tarafa kst'i dar. 
l .. e Yuru1acağı .ıaman o tarafın 

'yôcien iyiye çökmesi i~!n devamlı 
;;Jret te çalışmak. ~fkarı hazırla. 

"'" k ., H~r mubb.-ıp buna uğra • 
ş•caktır. 

rınıaudiya~aı• 

aotı~ı .. tA 
Yazan: Ahmet ŞUkru ~~iıt· 

1939 sonbaharmdanber1 bıi· 
le :uıyanııı başından ı;eçcnler, di 
yüJ. devletlerin ne kadar ~trı· 
menfaatlerine düşkün oJdııl> "eil 
nı, her şeyi bu menfaat çetÇ°.~iik 
içinde gördüklerini ve ııı;cıi
mcmlekelleri de bu ıneufa~ tll~ 
ne ve politikalarına alot o • dii· 
kullanmaktan başka bir ş.•f JıBkı· 
şilnmcdiklerini belirtmts• , ıer, 

d d"k.k d • fıU mıu an ı ate eger. f k•I 
İskıtndinavya'nın kii~ü.k. ,:ıelİ· 
çok çalışkan \'e düriist bır "" «•· 
dir. Uzun zaman Çarlık ıtı1';1;0~ sı'nın tabnkkümü altınd? J<a 1911 
fcliikeline uğrıyan hu ın~J~ct, k•' 
harbinin sonunda istild.ılı0? 'pM 
vuşınak ve kendi smırlnrı ıÇ~toP 
sulh ve sükün çi:ıde çalı ~nıı•• 
başkn bir iskği ~,ol<tur. .~• 
birinde harp çıkıyor. B~ ~~~1,c:t 
kadar iyi bir kom~u gibı go

8
, 111d• 

Rusy:ı, 1939 yılı sonbah ,,,;. 
Finlandi,·a\•a kar!lit f'1arruıa ro ı, .. . • • bıt • 
~'or, Gariptir ki. Rıı,Jaııı.11 , 5~r· 
arruz için bahane olnrak ıJerı pliİ• 
düğü sebep, Finlandiyoıııı;, t fo· 
tokrat, kaııitalist, emııerv• ıs 11p• 

gilizlcre satılmış olmn~ıydı, ,Jrl 
laııdi ıı kendisini Miidnfa• IJ~·Iİ· 
ve Fin • Rus harbi baslar. 

1 
,,ıı. 

.• fi. 
senin en ~.ok ibret -çet·ırı ksr~ı-
biiyük devletlerin bu ba_rP ·wr'• 
sıı-dakl durumlarıdır., I~ı~iı"lı 
Fransa ve Aml'rika Fınl•" .ıs• . d' ,,,. 
haklı görürler. Fakat ~ını 1 

,ek•'• 
şılı~·or ki Fiıı!andi 'anıtı hak bir 
tini ayrı muhakeme eder• Jc• 
hiikiim vermiş olduklarıııd•.~ el• 
ğil Ru.;ya ile aralnrının ·~· "' •· ' Ö •ımo••, 
masındai:. t'! vanduıı ı• 1.J, '" 

~ • .. D f1 
ııın Rusya ile ar"sı ıyı tı .1 
icin bu tİc.,:l~t. Finlan~iy 3 ~· 11 cfl 
yadan bile yardım gitınes1"0 

gc! olur. . r,tf.''' 
iki yi.iz mil~onlul\ bır. ,rıı'' 

kars1'ında yalnız ko11'l1 11 '- 8 ~ ,ı 
, , ' hraı1ı ' 

yoı:lıık l"ir.l•ııdip ,.a dt(Jt'' 
düdisür Fakat drıııokrat ı'' , • 1' ·n,·ı 
!erin sevgileri Fiolano') • ıgJI 
ııilmeklen kurlaraınaı, ~r ,~I" 
senesi ilkbaharıntla Ru' '"{ • 

0

fiıt· 
tığı 1.Jit sulh muahec!csi~· r r~"" 
landiyalılar, bazı önrnıli 10~1ıP• 
lan Rusyaya bırakıyorlar. t ~o!· 
dan sonra Finlımdi~'" fırs~r hı1• 
laınıya başlıyor. Aradan tikıcP 
Çuk yıl kadar zaman ~eç 8 tıv 

l "ıka , sonra beynelmilel ııo " , ,:,ı• 
J il n<~ J< 

nında durum temel.in~< · ı!J'll 
yor. Ahnauya Hazıran ,..j)"'-''' 

n ge, ' Rusyaya kar~ı taarruz 1'•ç' • 
Finlandiyo do hu fırs" 11 ,ıır1 

k . l d""" d t9i0 k· ına ıs eıne ıgın en ..... toPrıı: 
ınunhl'desivlc kay!ıdlı;,tı Jdt b>ı 
ları "•ri aİmak ve istikbB ~n•''~ 

~ ı· . koı ... ~ .. 
hudutları \'e istikliı ını so•'' 
için Almanya ile birliJ.,lc 'fsril j( 
ya karşı harekete ;ırct'r.ııd•" J~· 
haklı bir muharebeye bU 'Jcıı•'"' 
b . . b" ,, k p,i;stı·•ı '"" a ıyı ır orne ~ t ,·e" 
Durı:ıı clururl<en. rH<lc~ra ,_ ~i~' 
ntokratlar:ı satılnııs oJnı1:t·~rr""' ·1 •• ~· gülüne bir hahaııe ı •· 1,, tı' . ı· ) 11, 
lıcılci olan bir devle ın, ,,ııe' 
sız harruz nelicesind< 1'•· 0h~ • 

1 •!1 t. .. 
ği toııral,ları geri a ""' , ~1~ · 
etmesi kadar tabii bir şc) · 
Jir nıi? fiı1 : 

ı t1cr, ·~· Ş imdi demokrat de'"\ ·ıııı<'ı, 
e~I e:ı• 

landiyaıun harpten t hhiİ4'° 
temin etmek icin te'I'" fı'pJıı>' · ·ıe o· 
risnıişlerdir. Ameri.kn 1 'Jeli il. 

, 1 ,-er1 .t"' diya arasında a ınıp . ,,,, f:., 
· k' '·ır11- ıı· 

talardan anlıyoruz ·ı ~ ri~• 4 , 

danbcı·i İngiltere ve A:ıır ç'1'• 
. • d rı11J) ıı 

landı,'ayı buna kan ı ., ~e,, 
maktadırlar. ,, .. ~ 1 dıaJJJ" 1 ' 

Halbuki Finlandiy• J<"'ı ~·- ıı' 
"U 'l r 

ğişebilecek olan buı:>1 ,~i' 1 kle cP tıO 
ları için değil, gelecc 0~er' 
için Almanya ile n>Uk3 11111ı1!': .. dk•~ıP 
bırlc~lırmek zorun 8 z !şl" ıP' 
Ve lıu yoldan ayrılan;ı",ıi Ji!'~'\< 
loınasiııiıı jnce ve gır• rı1' 1

,. .. 
• "' r•" dan hulkın anlıyacaııı tli' ı• 

çevrildiği zaman, Fiııl 011 , / 
tasının manası budu•~~ 

(HALK SÜT~:~ 
;1tıY 

l ş hayatına atılmalı 
b • /:r; .rtP~ 
ır genç . b''l""' .ı 

11$!11 )<Jl~ 
17 yaşında orta t.1 

910.Z ~ ' 
hayat o. annesiyl~ yapar piç t>ll t ~· 1 

bir kızrm, Slmdiıe kad•~er b•>'' ;ı~ ' 
çal.ışın:.ırn1s olmakla beta JI1:~i' • : 

atı . r~ 
!liarr.o için iş baya\lll•' 1 J11 11 Jıı"" 

1 ı"''" •• t$ "' .rnrındayım. Husus ı a f1lv-' ~v-
ve yaııbanelerle enısah tJlf O .-ı,, .... 

•ki"" ıı" 
cidd! yerlePde kanaa. ,,,.1.ııc 
kenC-:.i.me mUn&.5iP bir u;ı1ıf 
rum, 500 'fC ~it 

Talip olanların Hltfe:-ı ı.ı. :;. f' rıç• 
"lu uod• • .. ı cazetE:sl Halle su n cıerw 

l ,, •at eım mektup a murac 
eylerim. 



(Bu yazının metinleri .ıuıaaıuu 
>.ıan'ı bültenlerinden aıınmlŞtırı • 

3 -s o N -rE L Gft Ae- ıti ı net TEŞRiN ıuı 
. . -

e ~~·ı As. er aileleri 
1 ardım tevzi 

•elhis eden: Mrrammer Alatur. 
Bu.gar Harbıye Nazırı Gene • 

lal Daskalof, son muharebelerde 
ıt. !ı• ul düşen Bulgar askerleri 
~n Yapılan bir törende sunları 
10Yiemiştlr: 

Bulgar Harbiye Nazırı, 
küçük Bulgar ordusu • 
nun günün birinde va • 
zifeye çağırılma11 müm· 
kün olıhığunu söyledi -
Silahlı AmerikaQ gemi· 
leri önümüzdeki hafta 
İngiliz linıanlarına işle • 
meğe başlıyacaklar 

bi, Ark Ruayal'in de intikammı 
alacağız• demiştir. 

Tikvin'de Al- Japon delegesi) Sivastopol ve 
man hücumu ıKurusuVaşing· Kerç kaleler 
püskürtüldü 1 ton'a vardı kapılarında 

(1 inci Sahifcdcı1 Devam) 
masf?e her gün 200 kişiye tevzi. 
at yapılacaktır. 

Şrehrcmlni nahiyesinde her a. 
yın 17 ınci günlerı l • o~O ~uma . 

ralt cüzdan sahtp1(rl"'J tevzıat 

yapı.acaklır. 18 inci günü de 501 • 
1000 numaralı clizdanlara, Kara. 
gümrük nahiyeS>nde on doku • 
zuncu gün 1 • 5CO numaralılara 

yirminci günü 501 • 1000 numa • 
ralı cüzdanlara tevziat :cra olu • 
n;caktır. 

ı 
1 

günli 1001 • 1300 numarJ,c,ra tcv. 
ziat icra oiunacaktır 

Fener nahiyeu.-nde: 2.6 ıncı gü. 
r.ü 1 • 500, 27 inci gün~i 501 • 1000, 
2~ 'cci günü 1001 • 1600 numara 

l cüzdanlara l:'.v;z.;nl yap 'aco.:ı!' • 

ltr. Paralar kaymakam ve Bele. 
diye şubelerı muhastbelerindcn 
yukarıki günlerde verilecektir. 
Eğer tevzi günl&i tatlie tesadjif 
~derse tevziata <:rtes. günü baş. 
]anacak ve _yahut da dc,·am oıu. 

naraktrr. Mez~reti olar:!·ar 1;1ti -

nünde müracaat etmezler~ ancalç 
te\•ziatın hitammtla para'arını a. 
lab:IPceklerdir. 

•- Harp gün geçtikçe vahiın. 
· ·•kted'r. Kücük ordumuz bir 

g;jn btr r~l oyn~mıya davet edi. 
~k.r. Biz öyle bir hadiseden 
· ııafreriyetle ~ıkabilmesi !çın 

unıuza n<:> yapmak lazımsa 
ıanı vruz. Biz, harpten korkma. 
~ ltytz. Cünkü harp. genç mil • 
'ller :çin bir kuvvet kaynağıdır. 
llız ünı:tsizıiğt> düşmedik. Çün. 

~u harp meydanlarmda P.-alıuış 
~ ,n Yüz b!nlerce ,k;ırdeşimiz hu. 
<:ıı larım,,:n hak'ki müdafileri 

1 
'l r. Biz, Bulgar birlığini kimin 

,••esınde elde etmiş olduğumu. 
~ l>e1' ;yi b'liyoruz. Fakat ayni 
( ınanda ~un:ı da bil'yoruz ki, 
iıı1 ıli olır .. •k !>a'·kı~.ızı harp 

(a l"rlnnlarıoda bırakttklarımtzın 
~la~ına h.'f~luyuz.• 

~t.·ı,GAR RADYOSUNA GÖRE, 
·lı~YADA HAREKAT DURDU 

~.ulı:;ar radyosu Rusyadakô lıa. 
at hakkında mühim b<r haber 

o ınşair. Resmi Bulgar sözcüsü 
'nkof Bulg3r radyosunun neş • 
'il •it ~uasında <ktşın gelmış ol • 

ast dolayısile arhk Rusyadaki 
·~katın durm,ış olduğunu bil • 
"'ııiştir. · 
1Uc defa olarak '.\lilıvere dost 

'•aynaklan, Almanyadan ge. 
~aberlere taban tabana ztt bir 

: ~ r gelmektedir. (Radyo ga • 
) 

/\.ti\: RUAYAL GF.'.\IİSINİN 
BATIŞI 

• ~k en!zcie, Cebt>lültarık yakın. 
~' b~tır•lan İngil.zierin Ark 

• • t . . . • k 
l ;ıyyare gemıs:nın a ı • 

ha~:k nda yeni bazı tafs'lat 
ktcdir. Bu taf.11:ita gürl', 

r batacağı sırada, sancak ta. 
tna 35 der<'c~ ya'.mısh. Torpil 
~ nın ortasın; çarpmtş~t. Bir 
t rlör horkPs; gemiyi terke da. 
', •ti. Fazla r:ıeyil yüzünden 

,~ ı.i tekt!ı:'ler denize indirile .. 

~. Dir n1uhribin geınlye yak ... 
~ı görüldü. Güvcrtcy~ çıkan 

ı,. ~•eıteba t dörder dörder dizildi. 
'.' 'rıp } ar.aşıt. halallar allldt. 

1 VPliicr halatlara tutunarak 

1 
t.ıin baş tarafına ;nmete 
d lar Ha:ata tu:unarak iniş 

, J.t kadar devam -etti. Süvari, 
·h ç yüksıek :-ütbeli subay ve 
, ndisler gemide kalci~:ar. 

6 z Bahriye Nazır ğmm teb. 
~ br~ .Je, Ark Ru:ıyal'ın 

n• • ürc•ttcbatından 1 kişi ka. ... 
,,;ı•hr;ye Nazırı Aieksancier: 

'ld' 
u~ intikamm aldı'.!muz gi. 

SİLAHLI AMERİKAN GEMİ • 
· LERİ SEFJIBLERE BAŞLIYOR 

Birle<!k Amerika Reisi Ruz • 
velt bit'ara!lık kanununu tadil e. 
den ve mümessiller meclisince de 
kabul edilen la~ihayt imzalamış. 
tır. Önümüzdeki hafta içınde si. 
lalli: Amer>kan ticaret vapurla • 
rından mürekl:ep ilk kafılenin 
İngiltereye hareket edeceğt sa • 
nılmaktadır. 

ingıliz memurları, Amerikan 
müreltebatma bir geminin neka. 
dar büyük bir sür'atle tahliyesi 
kabil olduğunu göstermek ieon 
tertibat almışlardır. İngiliz liman. 
larında Amerikan vapur kafile • 
ler:ni kar<ılarnak için ihtimamlı 
tert'bat alır.makta hatta Atlantik 
meydan muharebesinde bu ,., • 
purların cephanesi tükenmiş o. 
iabilınesi ihtimali gözönünde bu. 
lundurultt·ak bu limanlarda cep. 
hane stoklart vüeude getitilmek. 
tedir. 

Ayda yüz Amerikan vapuru si. 
liıhlaııdınlmaktadır. Önümüzdeki 
dört ay içinde 100 kadar Ameri • 
kan vapurunun sı1ahlandırılacağı, 
bunlardan 185 iııin İngiltereye, 
135 inin de !\:ızıldenize i}liyecei~i 
samlmaktadtr. 

l\rANŞTAN 1STANBULA: 
OTOMOBİL YOLU 

Alm~n radyosu, Manş denizini 
Karadenize bağlıyan bir otomo. 
bil yolu inşası için büy'jk hlr prc. 
jenin tatbik edilmek üzere oldu. 
ğunu haber vcrıne~:'.cd;r. 

2300 kilometreden uzun olacak 1 

olan bu büyük ~·o!, Brüksel, Ko. 
lonya, Lintz'den geçerek İstanbula 
\'ilracaktır. Bu büyük Avrupa yo. 
!undan ayrılacak kollar, Solyaya 
ve Bükreşe uğrıyaca!:tır. 

JAPONYA 
(1 inci Sahiicdon Devanı) 

bir tıbbi muayeMye daYct edile. 
bilecektir. 

Bu tedbir 1910 sını:fmdan vu • 
kar; olan !.erkesi alakadar etmek. 

tedir. 41 y~şına kadar emekli er. 
başlarla 51 :;aşına kadar olan su. 
haylar hizmete çağırılabilecektir. -----

FiNLER 
(1 lncl Sahifeden Devam) 

mıi· lc::.kaJ.l, yant Kron_.t.ırf. ile Lea:n .. 
grad tırası buz tuhnu ,ı.:r. Bu d.1 bu 
mıntakadaki Sovyet fil ·nun vaziye
tin] m kCU·•;t!rmekted'r. Bu filoda 
60 k:ı.dar deıı z~ltı gt.>n~Ist v:ı: ti::·. F _ 
ğer soğukl:ı~· lıôyle d{'\""l;n ('.iersC'. n.us 
filosu kat'i surette buz.!< ~a m:ıhsur 
kalac.:ı.ktır. 

Lond.ra 16 (A.A.) - .Mook-O\'a 
radyosu bu sabah Tikvin'e karşı 
olan Alman hücumlarının püs\;ür. 
tüldüğünü söylemiştir. Radyo mu
hariplere hitap ederek demiştir 
ki: 

•St\·astopolu ,.e Kerç'i elimiz. 
de tutmağa mecburuz. Rostoftan 
Kafkasya yolunu kapamalıyız.o 

Londraya göre 
harp vaziyeti 

Lonclı-a, 16 (A.A.) - Rusyııdan ge. 
!on son haberlere göre, Alman taı;y!. 
ki Kalinln ve Tula bölgelerinde daha 
şiddetlldir. 

Sovyet çete mi.ilrczPleı·i Leningfad 
bö1g~sinde ınu\•affukiyetli faaliyet 
sarf et nl<~kted ir ler. 

Ukrayna.da Almanlar Kursk•un Ce
nubunda hücuma geçmişlerdir. 

Almaı~!ar Ro.stof ınınt<Jkasında dur
durulınustur. Kırımda vaziyet vahiın .. 
dir. 

Sovyet ı6iCIBIDftD 
ıö1 ledik!ı.~rbıe g6re 

Kubi,ef, 16 (A.A.) - Sovyel SÖZCÜ· 
sü ı.ozo\»~ki ecnebi ınatburıt mi.i.rnesı. 
sll!P.rine bı:'y.:ınatta bulunarak, i-'I!>s
kova etr.ıftndakf va7.iyetin salah kes
bettiğlni söylemiştir. Lozovsk.i demiş
tir k : t:Muharcbclcr de\·am etmekte
dir. Düşmanı durd11rn11ya ınuvuffak o. 
luye;ı-uz. Alınanlar tc·ndilcr!ni kıştan 
ve hücumlardan rr.uhafc~za içln tahki
mat vücude getirmişlerdir. 

UZAKŞ~.RKTA 
Kanada : uvvetleri 

Ottava 16 (A.A.) - Başvekil 
Makrnzi King bir Kanada kuv • 
vetıııin Hong.Kong'a vardığını 

söylemiştir Ancak bu kuvvetin 
miktarını b:i.dirrnemiştir. 

Talaraa • Kahire 
arasın ta Ilava yoiu. 

Londra 16 (A.A.) - Tahranla 
Kahire arasında )"elli bir hava 
hattı açtlmı-tır. Bu hat Rusya ile 
yeni bir ir'.ibat temin etmektedir. 
Hava servil1ini Loklind tayyare • 
!eri t1'miıı etmektedır. 

* TA<.Angel"3, IG (A.A.) - Aıneri. 
kan tayyare t'.c:ırett odasına göre, 1941 
senesinin llk seklz ayındR Amerikada 
İng!l~Pı·c için 330 .nilyon dolar kıyme_ 
tinde harp tayyare.ı· ve tayyare teç. 
hizatt y:-ıpılm:iltr. 

--<>--
*Roma 16 (A.A.) - İtalyanlar 

>imciıye kadar b'r mlıyon 300 bin 
ton İngiliz tica:Pt gemisi batır • 
rr:ıilardır. 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 
Asker aileierine yapllacak yardım tevziat günleri 

ü.:yoglu ve Enıinbnü l<\:cı~lart: 
Cüz.dan Kayıt Nun1araları 

1- 500 Her ayın 17 inci gU.ni~ 
soı-ıoı.o • • 18 • • 

1001--1;00 • • 19 • • 
ıso1-2000 • > 20 • • 
2ooı-2soo' • • 2: • • 
250t--3000 > > 22 > • 
:ıooı.-3500 > • 23 • • 
3501--4000 • • 24 • • 
4001--'!Sr.O • > 25 > > 
inc1~s~oo • • 2G • • 
sooı--osoo • • 21 • • 
ssoı-s200 • • 2s • > 

iSehreminl Nahiyesl 
Ciızdan No: 

-------------· 
1- 500 Her ayın 17 inci günil 

so1-ıooo • • 18 • • 
l<'atih ~IerkCz; Nahiyesi 
Cüzd:n ?io: 

1- fiOO Her ayın 21 inci günd 
~Ot-.ı"~a • > ~2 > ~ 

Bcşik~aş, Sarıyer, Beykoz, 
Baku-kOy, EyLip Kazaları : 
Cüzdan Kayıt Numarası 

Ü.sküdar, Kadıköy, Adalar, 

1- 200 Her ayın l i' inci gonü 
201- 400 • • 18 • • 
401- 600 • • 19 • • 
GOi- 800 • • 20 > > 
801-IPO<) > > 21 > > 

1001-1200 • • 22 • • 
1201- 1400 • • 23 • • 
1401-1600 • • 24 • • 
lGOl-1800 > > 2~ > > 
1801-~000 • • 26 • • 

Fa l ih Kazası 

Fener Nahiyesi 
Cüzdan No: 

Karagüm:-ük l'olao,yes! 
CU:ıdan No: 

1- 500 Her oyın 19 uncu gün(; 
501-1000 • > 2C > • 

Samatya Nahi7ft;! 
.::üzd:ın Ne,: 

1- 500 frcr :ı:;·w 23 üocil gün' 
501-1000 • • 24 • • 

' 001-1300 • • 25 • • 

1- 500 Her ayın 26 ıncı günü 
501-1000 • > 27 • • 

1001-1600 • > 28 • • 
l t 

t .._ ker a1 ıe:~r!ne yarann parası te\·z!a\. gü:ııler1 yukarıki cet elde g3:.leril• ~ t;r. ı ... tlhka; atıiİ)ıer1nın ner ayın 

2..ınlerhule c ııcitın ktıyıt nunı.aralanna göt·e K~.ym:ıknm ve Belcdlye Şubeleri !· ·ıasebelerine ınür::ıcaatları. 
:} - Tt\'Zi zünleri tatillere tesadüf cttıği takdirde tevzict::ı cı·te;;i gün ba~ 'lr veya de\'il.ın olunur. 

~ıt 0;- CüzdJn kayıt r.un:aralarına gö.~e cetvelde tesblt edilen günlcıde ınürıır1 + meebuı1dir. Her ne sebep ve su
t~ tı." ur.aa olsun gü.nle:·inde müracaat etmiyenlcrc ve yeniden yardım pıır.lsı t 1 3 olunanlara ayhk tevziatın sonu 

~"~.ta kad_::ır sureli kal'iyede tediye yaı>lln-.ıyacaktır. Ve bu gibilere ait tediy ylık tevziattn hitamnı takip eden 
1ı ·era edı leccktir. 

-. Tediye günlerinde izdihan1a ve karı~ıklığa mahal kalmamak ve binnetii.e t-Oiyatın cta sür'at ve intizamla icra. 
., l"rık.ün ı...ıLnıak için asker ailclerir.iıı .. iikı111 ve intizamla ınüraca:ıt ve sıral~ı na. behemeh::ıl riayet etmeleri rica 
• (10000) 

Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.} 
Japon murahhası B. Ku~usu tay. 
yare ile Vaşingtona gelmiştir- B. 
Kurusl!: •Devletler arasındııki 
buhranlardan pek azı yatıştın • 
ıamaz. Vazifcmde muvaffak ol • 
maklığtm çok muhtemeldir.• de. 
miştir. Fakat hakiki vazifesinin 
ne olduğu pek vazih değildir. 

B. Kurusu Ameııkaya davet edil. 
memişl·ir. Amerikanın vaziyet!. 
ııin clci(i.-mes. d~ pek mulıt .. ,eı 
de )idir. 

ı.n.iş;,hitlcr ou seyahatten 2 
maks1t olduğunu söylüy-0rlar: 1-
J apon hükılmetinin liangi tec4 • 
vüzüniin Anı<:rıkada az akıs!er 
yapacagmt anlamak, 2 - Harp 
-Olacaksa Japonyanın. halkına, 

harbin önüne geçmek için son 
gayreti sarfett.iı';rini anlatmak. 

Japon Times gazetesi Japon • 
yanın l:cndi ve ?as:f:k n1enf::ıat • 
lerı içın şiddetle harekere kurar 
verdil(ini yaztyor. 

Japon parlamentosu dün top • 
lanmı$tır. Bugün İmparatorun bir 
mc,ajt okuacnaktır, Japon ban • 
dıralı Asamamaro vapuru Singa. 
purdaıı 450 Jarx•n alaı·ak harekEr 
{'\miştir. Malaya'da 5,000 Japo • 
nun miktan az >aman zarfında 

bin beş yüze ;;!llşitir --Ruslara göre 
TuladaAlman-
Zarın vaziyeti 

Londra, 16 (A.A.) - Mo~ko\ :ı rad· 
yo!>u, Cumartesi akşamı, S•Jvye'\r:n 
Şimal Buz Denizinden Ceı:tıp ceph~~
ne kad~r üstüste kazsındıkları muvar .. 
.fakJyet!L•ri bahis mevzuu etmfştlr. 

lliışn1aaın Şanal detı~zinde Rıbaşi 
yarım adasın1 a~nıak ı Lı y .... ptıl;ı te
şebbüs akim bırakhnlır.ı,ttr. :Milı\'e

,-. , ~O ı,adar rnpuru botırtlmıı;tır. Ka
r(l\ c?pe5:nd(', mHan~!d<!ne mchare
bc!e:_- cereyiln. cttf.i{i h lıı \'~riliyor. 

ı.nlngr.ıd ccphcsind<>kf S'J\·yet }~ü·.,,_ 

l.1rı, n1ıiiı.l:nır.:ıt \'C erz::ıtt yüklü. :\l
man !tanıyon k.aClelcı'ini tahrip etmi,. 
lerd'r. 

ı~ı. ':anların ~~oskova'nın 175 "k:lo
nielre Cenubunda Tula civarLrıd::ıki 

kayıpları artmaktadır. Alm~nların 
cepheden hUeum projesi aktm kalınij 
ve Sovyet cenahına taarruz te~cbbüs. 

ıerl nı.uvafC:ıkiyet ksıar.:ı.!aır.u tı:r. 

Alman kontro
lü altında bir 

A vrupa birliği 
Londr:ı, 16 (A.A.) - ("B.B.C.• Fran

sız Harbiye Nazırının cenaze ıneraşi. 
minde bulunmak üzere VL,iye gltıni~ 
olan Alman Sefiri B, Abetz, diln .Fran
sız hü!~Omrt crkAnfyle bir kaç defa 
görüfrr.U~tür. 

Ne\7orktan gelen b.:ıberlere güre 
sef :, Peten htlkümetlni Alrrıany;ının 
yeni nizamına tamamen ve şartsız o
larak yardım etmeğe teşvik eylemi:;. 

' tir. Bir milyon Fransız esirlnin ser
best btr:lktlması vaadl bu hususta 
yenclfk olarak kullanıltyor. Bu tazyi
kin büyük siya!'t seterin bir k1imıru 
teşkil etmesi rnuhten1eldlr. 

Alman koııtrolil altında bir Avrupa 
birliğ teşktline ça!ı.ııldığma dair ema
reler varciır. r.ıevyork vasıtasiyle ge
len haberlere göre Hitler bir nevi be
yannan1 neşretmcğ! ümit ediyor. Di
ler devleUerln birliğe i!lirakini temin 
için calı.jtlmaktadır. Bundan. maksat 
harbin devamı mes'ullyetini lngiltere
ye ~tmak olabilir. Almanya bu su
retle bi.r siyasi zater kazatunak isti
yor. 

Grevci f abri
kalara asker 
gönderilecek 
Va~ington, 16 (A.A.) - KumpJnya 

ve ı;endikalar mUnıc~Jieriyle Y<ıi'ılan 
müzokercle-r netice:iinde ~-r. Ruz\·elt, 
Jiarbiye Nazırı i\1. Stimson ile \'C di. 
GC'r devlet rnenu1daı1yie istip.re!erde 
bulur.duıltından P;:ızarte~i s:ı.b hınc. ka
dar bir an!:ışına husule gel::ı· t c ıği tak
dirde, çe-llk fabrikalartnın ;nürakabc
ai altında bulunan köıniır !rl':.ch:ı.1cri
nln işgsli ic:in hJkü.•rıet tar;;fından as_ 
ker kıt'aları gOnclerilınes:i ihtimal;, bu
gün öğleden sonra ·ıaŞ:ugtonda bahis 
me\·zuu olm1kta idi. 

* Londra, ıs (AA.) - Hava kuv. 
vetlcri dün işgal altındaki Fı-ansada. 
bulunan askeri hedeUere, bilhaşsa 

Dönkerk n1ıntakasındaki fabrikalara 
<il • 

Viş i, 16 (A.A.) - So,·yet Rus· 
yada yağmur ve çamur l\toskova 
cephesindeki harp hal'ekatını güç. 
lcstirınektedir. 

Cenupta Alman ku\'\'etleri Vo. 
roşilovgrad'a yaklaşmnkladırlar. 

J<ırım'cla Alınan tnıyiki art· 
maktadır. Alm:ııı orduları Sh ns. 
topol \'e !l'.eı ç şehirlerinin kapı. 
!arımı varmışlardır. 

Kırun'd:ıki hava meydanları ta· 
1nan1ilf' 1\.h:nanlar t·ır;ı[ınUan iş. 
gal edilmek üteredir. Bu takdirde 
Rı1'1ar Sivastoıı'>I \'e Kcrç'te 
harınaınıyncaklardır. Almanlar, 
Rusların Kerç'ten karşı sahile as· 
kcr ııaklctınek teşchhiislerine mil. 
ni olınıya ıığraşmnktadırlar, 

Alman Matbuat mt
dtlr8 şebrlm!zde 
Balkanlarda bır seyahat yapan 

\'e Sofyatla bir müddet kalan Al. 
man matbua• Müdürii Bay Şmit, 
oün, refakatinde beş kişiden mü.. 
rekkeu bir gaze'eci grupu da ol. 
duğu ·halde tayyareyle Sofyadan 
!;Chı<mize gclrni~tir. 

Alman Matbuat ·Müdürü bu • 
gün Ankaraya hareket edecek, 
bir müddet kald!ktan sonra mem. 
leketine dönecektir. 

Harp vaziyeti 
( l inci Sahifeden De\ an1) 

ı - Tık\'.n'i elan ku\·vet:er 
den1ı~·ol boyunca .. ol'l~dl , ;ti • 
kan:'2t:nd · t::ıarruza ge~mi~t:ir. 

2 - Bu kuvvetlerden ayrılan 
b:r kol Ladoga • Ontga ~ôlleri 
"rasın<la Sv!r nehrine doğru iler
lcıncğ·e ba~\amıştır. 

3 - Lcningrad cenup şork1n -
daki Alman kuvvetleri şehri 1Jark. 
tan muhasara iç:n Lidoga gölü 
garp s3hili boyunca ilerlemi!ğe 
çalı~ıyor. 

4 - Alman • Fin ·ıt'a!arı Mur. 
mansk'a doğru taarruza de\·am 

ediyor. J 

Bu hareketlerle Almaııla;ın el. 
de etmek istedikl~ri hedefler ~un-1 
lar olabilir: 

l - Liidoga • Oııega göll.,ri 
mımakasında Fın ordu;;i!e b:r • 
i~r.le~t; 

~ - s,·;r nehr• b0yu~daki Rus 
kuvvetlcri'li şimald.:n ve cenup. 
tan iacırruz ed-zı·e:k 1n:ı 0 llıp ve 
amha etmek; 

3 - Vologda'ya ı;~rn,erek Ar
kanjel yolunu '<esmek. Moşko • 
vanın şimalden ilın!asını koby • 
!· .... rrr•k "C \T,...}rra geı:s·nd .. ki 

" •• .:ı. • - 0::) .. 

Rus müdafaa planını çürü'mck; 
4 - L'f:!ıı•ııgradt yiyecek.siı ve 

cephanesiz bırakarak b'ran en·cl 
dü:.ilrmek; 

;; - M'..!rırı ın~k'ı ""l._.rak ş n1al 
~olunu bı,arnak \"C ArkanJ !e 
doğru yol açmak. 
Bunların en mühimmi şiiphc_,z 

Tikvin'den ~arka ve ~irnlllı ~ar .. 
kiye doğru başhyan Alman ta • 
arruzkndtr. ?.iuhareb !erin pek 
kanlı olduğuna bakılma, Rus mu. 
hvemeti ciddidir. Fakat Alınan. 

· Fin ordularının Syir nehri bo • 
yunda birleşmesi ihtimali kuv • 
vetlidir. Zira şimalden Fin ordu
sunun ve cenuptan Alman ordu. 
sunun taarruzlarına maruz ka • 
lan Rus kuvvetlerinin Svir nehri 
boyunda durmast imkanstt ola. 
bilir. Ruslar bu kuvvetleri Şarka 
çekecekler ve Vologda istikame. 
tinde müdafaa için kullanacak • 
!ardır. 

Otomobil altında 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Galata?<arrıydan Karaköye gelmekte 
olan Vatm. n ?o.1ehınedln ~d:.res!.r:cteki 
1-f:ırbiye tre.m\·ayı, K::ı.r""kCyde :jO!ör 
İ:•mnilln idaresindeki otoınobil ile çar. 
pışrnış, tramvuyın ön kı.stnı ile otomo
hilin ön kıSC'1 h3$U·a ugı:a:n: tır in_ 
c.~nC:l z~v-1'\•. lllrnamıctır. 

Fatih ır,erkez ndıııyesind., her 
.arın 21 ine; günü te,·ı'at.;ı baş~ 
la.'tiacaktır ve o gün l . 500 nu
m~ralılara, 22 inci günü 501 • 1000 
ntln'Hslara, Samatya nah!yesin. 
dr her ayın 23 üncü günü 1 • 500, 
24 üncü günü 501 • 10"0. ~5 ıııc; 

Londraya göre 
(1 inci 5ahifedı:n ~\·am) 

gelmesi muhtemeldir. Fakat Kerç 
ıstikame!indeki ileri hareketinin 
n{'t'ceslne int.!zardan da müte • 
vellit olabil:r. Bu bölgede kışın 
şiddeti daha azdır ve Almanların 
Kafkasyaya ulaşmak için sarfet. 
tiklerı gayreti y~niden göster • 
melen bckknebilir. E • .munla be. 
~aber Alır.anlar tçin d:ı.ha mlik m. 
mel kışlaklan :htiva e\tı;;ı sc, • 
nen l\iıoskova önünde Alman .-ıt'a. 
ları öyle bır muka\· ınetle '<ar • 
şı la~maklad,,Jar ki, bt•günkLi 
ra!t dahHindc şehre girrrek'..11 
tim t kesmeleri mümkündUr 

--~-- ·-
ET MESELESi 

(1 inci Sahifeden nc.,.·Dın) 
suallere gPlen cevapLırdan ınlasıl

dıı~ı.r.a göre, buralerda, !evke a!nade, 
kü.Wyetli mıktorda k~s:J.plı!t: -.ay\·an 
buhınınal:tadır . .aıı..ır la .. e) ~,. bu nok
tadan da endişeyi :nucip bıt• .hal mev .. 
Ct;.t cie~il.Cir. 

.AlAk1dar:a.dan alır ·1 r>.ıa.Ilımata 

gOre, r.arhtan. fuzla fiatlc et ~altıgı gts
rülf·n knsaı,lar hakkında Jidde~Ie ta
kibata tc~ilece1t", fazla 11 ·•le t>t sa. 
tılm.asına m1'!ı! olun~c:okt.~. 

·- ~--
Milh Korunma 

kanunu 
(! bel Sahifeden Devam) 

dtrmak Ü!tre Milli Korunma !<a. 
ııununda yapılması ciü~ünükn 
tad J.:ita ait pro;e .haZ!rJann"?_şıt:r. 

1ntihım esasları jht va cdf'n bu 
"l"Jieııin pazartest günll M~clise 

sevktd.lerck müzakere mevkiine 
konması ve müstaceliyet kararile 

müzakere edilm~si kun·etle muh. 
temcldır. 

•• 

İlk tevziat ,~arın sa :ı'". an ili • 
l-arcn yukar. \ 1kt sıralar muci • 
bmce lıa.şlıyac•klır. 

Alman teblrğ~ 
(1 inci Sal:.1eden lJi>\.':l.Dıl 

kar51 hücumlarda Ru !ar 4-1 tank 
ka)betmişlerdir. 

Ağır topçumuz L~nir.grad'da 

mühiın askeri üsleri ınu\'affaki

yelle bomlıardım:ın eylemiştir. 
Savaş tayyarclerindcn ve stü 

katardan mürekkep ehemmiyetli 
teşkiller l\toskovanın ceo•ıp v11 
L::.flc,ga gölünün doğu ke:simlcriu
dcki Sovı et salım t l.kimatır.a, 

kıt'a toplanlıl:ırıııa, dcmiı~·ollan- , 
na \f! ha\•a üslerine hUcunı ctıni'j
Jerdir. Dü~aı:ın insau«a, silith~a · 
\ .! nıiitcharrik ınalzcınrcc ıığır 
kayıplar \'ermiştir, Mtırman;k'da 

demiryolu lc~i~lerinc karşı tnın 

muvaffakiyctlo başka ham hü. 
cunıları yapıhnışhr. 

Dün geçe Mo~kova \'O Lcııiıı· 

grad bombalanrııştır. 

Harpten onra 
( l inci Sahifeden Oe\•an1 

na~cbetleriui idame etmek arzt!. 
sundadır. A>ırlardanhcri Rl''-Y• 

ile dostça geçiniyor. Atlanlik ıİf· 

leli sıfatilc, hcr~el den enci, 
Britanya iıurıaratorlui:u ile Bir. 
leşik Aıncrib.u arasında munt:ı. 

zam ve kuvvetli bir clbirliği isti
yoruz ve Aı:rupada beynclnıllcl 

bir nizaına iştirnkimizin ~artı 1· :ı. 
dur. İstikbaldeki be~ nelmill"I • I. 
birliğinin en n1ühinı cs&\lllJ, Bri· 
tanya İınparatorluf;ı.ı, Biı·lcşjk ;\_ 
merika, Sovyctler Bırliği ve (_'in 

arasmda dost~a müııa.,.bctler lc'i

kil eder. f'abt lıu 'der ameli 
ııeticelcıden emin olmak lazırı· 
dır, 

,.. Bu Salı Akşamı SUMER Sinenıaı;ı da •" 

LİLİAN HARVE"f" 
ve VİLL Y FRİTSCH 

Tekrar bulu lular \"6 asrı h~~ :ıtı ınuc:a\·\·cr 

Modern Haya 
Fraııs17.a ~özlü güzel fi1ınl ~-.:ıı- •ılar. 

Kadınların, erkekleri taklıt... Ve i§lcrı a~ka IC' .·ı, 'L c: k . 
Hakları olup olmadığım bize anlatacaklar \'e göz!er.ır > on"n. 

de canlandıracaklardtr. 

lan en derin bir a~k romanı lr. 

Bugün LALE Sinemasında 
Bütün gözler perdeye bağlanııcak .. Bı..«ı. 11>h b, .en pac. • 
Bütün eller onu alkı~l:ya.caktır ... Bugün :ıat 11 de te: 1 1ililtiı ır.a 4 i~i 
Geri dönı- .enıek iç!n'yerlerinizl ltlt!en evvelden kapatınız. Telefon 4";;;9:> 

İsllklfıl cadıcles!r.d<?- 370 numaralı = 9' 
MAGAZA S INOA 

mahsus 

ve TBEtlÇCOOT 
Kuma~larından mamiıl ve her zaman olduğu ıtibi en 515 clnsteu 

MUŞAMBA e P LTOLA iMiZ 
Muhterem nıüşt{'r!lerinlıı emrine ô.n1a.:ı.c bulunmakt'!ih: 

rr:--e:zzılll!'23tmm:ı!SS-I 

Ş A R K Sinı•ıııasında 1-------------------·--· .. --.. 
Herkes Bevlet Demiryol!aıı ve limanları İ~etme U. !~aresi İlanları 

G ÖNÜL 
ESRA RI 

Filminde 
Wİl.LY BİRGEL VE 
BRİGITTE HORNEY'e 

Hayran olmaktadı r. 

Mu!ıammen bedell (550) llra Qlan 500 Kg, Kalıp Nışadır (2.12.11141) Sah 
gCı J .sJat (14,30) On dôrt otuzda Haydarpaştı:da Gar binası dahilinde-ki kc 
rr:io:yon tarafnıdan açık eksiltme u5ulile sohn alınacaktır. 

Bu işe girmek istyenlerin (41) llt"ll (25) kurualuk muvakkat teminat ve 
ka!1unun atyin ettiği vts:ıikle bir'i."::t~ Pks!lb~e güna !!aatine kadar komi~o-

n:ı mUracaatları lAzımdır 
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ve bütün ağrrları deı·hal keser, isim ve markaya dikkat. Nevrozin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

' ' 
.. ·-· 

1 Satılık 
,,..._ Oto~obil 

t 

' 

!il 1940 11.odeJ11 iJeŞ )· 'ık Dl' "dt 
1 onc·İ)'llk ınarkq, ,( ..... '/ huSC 

1

11 ~ uilnnılnıış b!r o!r. ı.b'l frtılık V .. 
l•i<'kli.lt"-rln NL1r·1osn1t"liyede n tr' 
ff ..... .ı 54 B~•)· 'l\.:,·.:!u<l!1ı \·cya \· 
c}.-:tine ınüracrı.~u.11·1 . .. 2 

~\111\ltl'Wı\~~:·,\\I\\ Şehir tiyatr~t \\~\\\\\\J~~,;(~ TEP~:~~.~~~~· JJ 
\\\\\\1111~11\\:I Bu akşam saat 2olO 

H A l\l L ı; 1' ~ pcrd• 

JI. 

İSTiKLAL CADDESl~pt 
KOMEDİ KISMI. 'D.'\ 

Bu akşam saat 2~,30 1" 
KÖRDövuşı.J 

_..? 

========================================================================--===============================================--. 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
""'·---~---------- No. 36 

Türkçıoye çeviren : İSKENDER F. SER'fELLİ 

Burada gördüğünüz Japon garsonların hepsi 
memleketlerine dönemiyecek vaziyettedir 
- Siz neden içki içmiyorsunuz? 

İnsan buraya gellr de bir vlıiki olsun 
içmez mi? 

Sonr:ı birden gUlerek kaşlormı kal
d!rdı: 

- Şehirdeki gaLinohırd:ı bu hürri -
yet bulamazsuu.z, Mis! Eınredcrseniz, 
&ize iki viski getireyim.,, 

Mister Hisso: 
- Jfayır, dedJ, Biz nı de.n1izden ra

habız oldtıgun'luz j~in ı.;ki i~miyoruz. 

- Viski, mide h,in en güz.el ilaçtır. 
Bülün An1erlkalıla .. nı:dclerjnden ra
hatsız oldukları ı.runan vi!<ki iterler. 

- Biz Amcrika1l değiliz .. Bizin1 
1.1idemiz viskiye alışık degll. 

Gar.son dudağını bükerek yanımız
Can ayrıldı. 

Mister Hisso bana garsonlar hak
kında enteresan n1rıl0mat verdi: 

- SizJn de burasını tanımanız ıa
zımdır. Buradaki garsonlar hakkında 
da bira malUmat sahibi olınnnıı.ı Js
terim. Buranın ve bu garsonların iç 
yüz.ünü kimse bilme1. Bu jaPQn gar
sonların hemen hep~1 de c:;k iden za ... 
bıta memurluğu yoıpınış olmak.la ö
vünmeyi severler. Zira, buranın pat ... 
ronu ÇOk açık gözlil garsonlar isUh
dam etn1ek mecburlyetlndedir. Bu a
dan1lar da patronun gözüne girebil
mek için daima vaktiyle japonyada. 
veya Şanghayda zabıta ınemurluğu 

yapmış olduğunu iddia ed~rler. Ger
<:"ek, hen~~n hepsi de en açık gi.iz bir 
zabıta memurundan çok daha mahir 
ve becerikli insanlardır. Kimisi suç 
işlemi~, kaçmıştır. Kimisi de ailevi 
sebeplerden dolııyı n1em1ekelcrine 
dönememektedir. 

- Fakat, bu japon m1lletini küçük 
düşürmez mi?. Bu adamlar Anıenkrt ... 
nın muhtelli şehirlerine vcyn muh
teli! gazinolara yayılmış o1~alardı, 

gözıe çarpn1a7Jardı. Burada toplu bir 
halde bulunuşları insan.ı Iena te.sir 
ediyor. Ben bu "d~nılar hakkında 
kötü intibalar basıl cttinı. Eğer bun. 
!ardan birini tek olarak herhangi bir 
gazinoda görmüş oı~aydını, hiç te bu 
mesele üzerinde fazla durmazdını. 

•Eh, lnfsanlık bu .. bir suç işlemjş .. 
Vatanını terkedip buroya gelmiş!• 

derdim. 
Bu .sırada bir başka garson yanı~ 

mız.1 sokuldu ve yııvaşc:a J\fister His
sonun eline bir pusula &ıkı~lırıp s.::ı .. 
vuştu. 

Hisso bu kik;Uk l<5ğıt parı:asını o
kuduktan oonra güli.imsedi .. Pusulayı 
kimse görmeden ba11a uzattı: 

- Bakınız .. Bu vat.ansız sandığınız 

adamlar bana y~ni ınemleketlne nasıl 
hizmet ediyor. 

Hayretle pusulayı aldın~.. Okuyo. 
rurn: 

c1'ıf.i1:>ter Jlit;so: Jler şey tamam
dır, Aradığınız. adamın el çan_ 
tası, onun üst katta yattığı 7 nu
maralı oda<iJr. Kendisi bar kıs

mında bir kadınla i~ki içiyor. O
dasının yedek anahtarını arıu 

cderseni:G g~tirmiyc hazırım.• 

Birdenbire tüylerim ürperdi. 
- Şayanı takdir bir sadak.ıt.. 
Diye nıınldandım. 
Pusulayı tekrar 'cndisine uzattım. 

- Bütün bunları kendin ize bağla-
m1ya muvafiak o1dunuzsa1 en başta 

tebr!k cdi1ccek onlardan önce sizsi. 
niz!. 

Dedim. Hisso cevap vermeden ben
zinli takmağını çıkardı ve pusulayı 

avucunun içinde buru~tunıp yaktı. 
Sonra. birden kaşlarını çat.arak yU. 

züme baktı: 

- Odanın nun1arasını unutmadınız, 

değil nıi?. 

- Hayır .. Üst 1<aıta 7 numara .. 
- Ve masanın üstünde bir evrak 

can tası .. 
- Evet.. fakat, kfm.in od;::.sı, kimin 

çantası olduğunu anlıyabilir nliyim?. 
- Şüphesiz. Nevyori<: Vali Muavi-

ninın tantası .. 
- Mister Khırk'ın .. Öyle mi?. 

- Tü kendisi. 
- Çantada ne Uıhmin cdiyorsunuı?, 

- Çok mühiın bir proje. Nevyork-
taki japcn kolonisini Meksika hay

dutları vas.ıtasiylc inıhaya t;alışmak 
istiyen bu adam csrareng;z bir proje 

hazırlanuştır. Bu akşaın· da 1\1eksika
dan haydut reı.:;in.in buraya gehncsi 
muhteıncldir. 

<Devamı Var) 

s~hip ve &ı.şmuharriri Etem İzı.et 
Ben~e - Neşriy~t Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATllAASJ 

---- ----------
Devlet Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden: 
İş1etnıe ihtiyacı için n1uktczi yiTini kalem cvr~kı matbu: ve ·atre açık ek

ıdltmc suretiyle ihale edilecektir. Muhan1JT'en_ bedel 1329 lira ve rr.uvakkat temi_ 
natı 99 lira 67 kt<ru.Ştur. İhalesi 27.11.941 tarihine ra~tlıyan Pcnpclnbe giinü faat 
15 de Galata rıhtımındaki Umunı ?.fild ürlük blnaEında toplanacak fMJtln o.ılmoı 

koı11ı.ıyunundQ yapılacaktır. Şartname her gi.iıı sözü ge<;-en koınicyonda gürü· 
ıeb'.Urt •9844> 

TARiHt TEFRİKA: ıt6 

1 
HAZRETİ MU.HAMMEJ:! 
'VE ~IUHAREBELERI 

\. Yazan: i\1. SA:\lİ ICliRAYI::L .J . 

İlk lcnıel bir kere tcsbit edilince 
!f•nrak1 ulema için şecere halknların

da c·k::lk olan isimleri ya haham ya 
Arap mrnkıbeJerinden toplıyarak şe

cereyi tamamlamak ve meydana tı
kannak kolay bir iş olc)u. 

Ortada bir nokta olmnk üzere Ad. 
nan Liıni duruyordu. Adnandan aşa
gıya doğru Muhammede (S. A.) ka
dar Arap isimleri galiptir. Yu'karıya 

dokru ibrahlme kadar yalnız haham 
edebiyatı isimleri gôrUlür. 

Fakat Araplar, bunları hazan ta
nınmıyacak dercc~e tahrif etn1 ~ler. 
dir. İlk k sım en kadJmdir ... 

~fuh:::ınmedin (S. A.) ,-e(atından 

!':Onr<ı vücut bulnluştur İkinci kısım 
lkinci asrı HicriUeki ulrmunın J;ifla
rından ıbarettir. 

ibrah!rn Ue Muhaınn~et CS. A.) ara
sınrla ır.evcu.t boşluğu. doldurmak için 
ic:ap eden adet sölbit u·r kaide olmak
su.ır •• blc.;blı· pr'!'n i\ o .ı;;tin;;.t <ılun_ 

nıa~ız.n tesb!t edildi. Adeta kendi 
kendiliğinden tebellür etli. 

Şecerenin büt1ünı ı-a<lcce bir hesap 
meselt'"l Ue de sabit olur. 

Her nesil için vasati olarak otlız 

sene kabul ve şereccdeki ~ahısların 

adedini bu otuz rakann ile darbcder
sok 1.-I:l<ldı isadnn takribeu beş yüı. 
sene ev\'elinc ~ıkc.rız. 

Yani İbrahiın1 PerHdis ile nıuasır 
ve Keyhusre\·in, Daranın Acem İmpa .. 

ratorluğuntın tebaası yapmış oluruz!, 
Fili!'tinin jstil~~ını \'C tarihi Mil..'\. 

dın bldayetıer:ne doğru Bahtünnasır 

tarafından Kudüsün tahribini Filistin
de lier .... cdin ve İn1paraıorluk zama-
11ında Sezo:ır \•c Oğustun hükümran ol
duk1art zaınana tcsadü[ cttirnjı olu. 
ruz! 

nu ~un'i şecere nıtlrur' r.:ıman ile 
,_1üslüır.an uleınası tarilfındeıın tertip 
edilen hayretbahş ensab ut.ulünün fı .. 
de4ı bJJ' hclken1igi tC:~k.il ,u..i. Bun-

16 Son Teşrin 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat A

yarı. 

18.03 Müzik: Radyo Dan.;; Orkcs .. 
h·ası. ., 

18.40 Müzik: Muhtelif ?-1akamlardan 
Şarkılar. 

19.30 Memleket Saat Ayan, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 MUıdk: Bestekar Simaları. 
20.15 Konuşma (Meslcl<l<r Konu~u-

yor). 
20.30 Müzik: Fasıl Heyet;. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik: KarJşık Şarkı ve Tür .. 

killer. 
21.35 Ankara Sonbahar At Yar~la

rının NeUcelerL 
21.45 Müzik: Dans Müziği (Pi). 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri. 
2.45 Anadolu Ajansının Spor Ser .. 

visi. 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka

panış. 

"'• Mubale'beden anlar•"' 
Bir Genç Aranıyor 

J\luhasebe işlerinden anlar 
tecrübeli bir genç aranıyor. 

isteklilerin gazetemiz İdare 

Açık İf ve memuriyetler 
Yoz,s<>.t Meınlek~t Hastanesjne, ha

J'iciyc servisinde ça!ışm;ş olmak şarti
le 30 Hı·a licı·etle hastobo:.kıt:ılar ala
cukhr. 

Univeı·site ReklörILk kalemine 50 
llra aylık ücretle ve ayııı 17 inci gü. 
nüne kadar müra('a;ıt .etn1ek sartiyle 
jmlihanla bir daktilo DlJnacaktır. 

Bugünkü Lig Maçları 
Galatasaray - Beyoğlu ile, Beşiktaş -
Taksimle, Fener - Beykozla, lstanbul 
Spor - Süleymaniye ile, Vefa da Ka-

sımpaşa ile karşıla\Hyor 
Yazan: ADNAN AKIN 

gcv~elmenrelerini ve rakiplerini 
küçük görmemelerini tavsiye e
deriz. İstanbulsporlular 1çin Sü
leymaniyeliler evvelki seneler -
clenbcri haikki bir rakiptir. Fe -
ncrliler için de iki hafta evvel 
&şiktaş karşısındaki Beykozun 
kuvvetli v:ı birini hatırlatmak ki
fayet eder. 

Fener stadında bu çetin karşı. 
!aşmalar yaoılırken Şeref stadın
da da ayni saatten fübaren Gala
latasaray • Beyoğlusporla, Kur -
tuluş • Haliç ile Vefa - Kasım -
paşa ile Beşikta~ da Taksimle 
karşılaşacaklardır. Bu sahada Be
şiktaşlılaır kuvvetsiz rakipleri 
Taksimi farklı bir netice ile ye. 
neeeklcrdir. Asıl mücadele Vefa 
1le Kasımpaşa arasında olacaktır. 
Senelerdenbcri Vefanın en kuv -
vetli zamanlarmda bile bütün 
ııürüzün Kasımpaşa maçlarına 
intikal ettiğini Vefalılar asla u
nutmamışlar olsalar ger-ekt.ı.ir. Bu 
maç normal şekll içinde Vefa le
hine bitmesi tabii olmakla bera. 
ber Kasımpaşlıların rakipleri kar. 
şısında iyi oyun ve şansları maçı 
zorlaştırabilir. Onun için Vefaya 
bu maç için yapılacak teknik tav-
2ive ve evvelki senelerdeki Ka. 
sımpaşa karşılaşmalarını hatır -
lıyarak ona göre hareket e'tme. 
sinden ibarettir. 

Adnan Akın 

Balk~n. DenizKaybetıik1 
Harbını Nasıl ·~ 

l Yazan: RAIIMi YAGIZ No. 6 ___.,,,,, 

Kondoryotisin kumandosındaki ylJ' 
nan donanması Osmanh dona"''" 

asile karşllaşacak vaziyette idi .. 

ı ~ıer f lunan aşağ:daki muhriplerin sür. 
ati 31 mil, fakat asıl hızları 26 
milden ibaretti: Aspis, Doksa, 
Suşi, Fokratosa, Nike, Sfendoni, 
Tila, Nelos. 

Yine harpten biraz evvel Glos 
limanmda donanmaya iltihak e. 
den İngiltercden satın alınmış ve 
31 mil sür'atte, sekizer yüz tonluk 
Li.on suııfı beş bacalı muhripler: 
Lion, Egl, Eprüye, Pantesi muh
ripleri de bu filotillayı taın.amlı.. 
yordu. Bunlar sekizer yüz tonluk 
ve 32 mil sür'ate malik modern 
muhriplerdi. 

Bunlardan başka; Yunan do
nanmasında o zamanlar henüz 
yeni icatlardan sayılan bir de tah
telbahir vardı. 

Közo Fransız fabrikası tara. 
fından imal edilıni§ olan bu de
nizaltının ismi Deliin idi. Üç yüz 
on ton hacminde idi. Suyun için. 
de dokuz, deniz yüzünde on dört 
mil yapıyordu. 
Donanmanın Selfımin limanın. 

da bir de tersanesi vardı. Burada 
fabrikalar, doklar, havuzlar, iza
be ocakları bulunuyor, İngiliz us
talar Y'llllanlı gençleri çalıştırı. 
yıırlar, bir de makinist mektebi 
kurarak buradan Elen ustalar ye
tiştiriyorlardı. 

iyi bir kumanda hey'eti elinde, 
Elen donanmasını teşkil eden bu 

k~vv~t, Akdenizdc epeY 1 

nırdu. d nıf' . o ..ı\t 
Osmanlı .hükümctinııı err. 

maı;i!e denk denilecek derbu:~ 
olan Yunan donanmasının. ~ıf 
mürettebatı üç bin altı yuıb;~' 
den ibaretti.. bunlardzP eıl~ 
dört yüz de subay ı P<RP ı,ı·· .• 
hepsi dört bin kişi oluyor~U·~ta b .. 
larmda Kondoriyot;s .;ib• u;nıı'' 
-deniz kurdu bulunan bu dOJl 1 ,;ıl' 
Akdenizde Osmanlı d ,-ıaıın ~fi'" 
karşılaşabilecek bir hey'et 

diyordu. . ju~.' 
Bu donanma vasıhı.le ı\~o<· 

Jılar harp başladığı zerııaıı ıa•ı' 
nizdeki Osmanlı adahrııı3ge(il'' 
ruz edecekler, bunlar• rlr d r'' 

B ,ını fli 
cekler .. Çanakkale c .[[ir. U ., 
rıdan kapayacaklar.. D- d•ıf' 
tclbahiri de Boğaz ağLırıd311 crıl'e 
cak, çıkan Osman!. P~~.. , 
torpido hücumu yap.ıcak rıar• 

B ol•n '" Karadenizde de, · " 13"" 
uf k k ti · ,rJı d•' acı uvve erı v. · ııl' ı 
harekete geçirterek 03·~8 ıııcS~ 
nanmasını o tarafta d3 ,. 
etmek kabildi. ti ~" . , ·ve 1 ·t• 

Bulgarların denız ·""' • ·ıdi· l 
vet denilecek bir şe; d•~\ca ~; 
di yüz ton hacminde Na d , iJ ~ 
vazörü ile ayni sıstenı.deoııol ıl' 
t-0nluk altı tane ıorpı varo' 
ibaret olan bu kuvv•t 1, 
barınıyordu. . c tD~ µ 

Devlet Limnları İcial'esinin Kıyılar 

F.mniyet: Cankurtaraıı te~kilAtına 40 
Hra alylık ücrcllc ve 45 yaşını geç
ır.cn'l.hi olmak şartiyle cl-\okcl(i> Jer s .. 
lınacaktır, ?.1ezkür idaxcnin Zat İşl~ri 
~1.üdlirlüğlinc n1üracaat olunmalıd1r, 

Liğ mac;Jarmın 7 inci haftasına 
bugün Şeref ve Fenerbahçe stad
lannda devam edilmektedir. Fe. 
nıı:rbahçe ~1adında oynanacak i. 
Jı.inci r.ümenin İstiklal • Demir • 
spor maçından sonra birinci kü
meden İstanbulspor - Süleyma -
niye ile Galatasaray - Beyoğlu -
sporla, Fencrbahçe de Bcykozla 
karşılaşacaktır Galatasaray • Be
yoğhıspor maçı mutlaka Sarıkır -
mızılıların haerketli galebesile 
biterken İstanbulspor • Süley • 
maniye, Fenerbahçe - Beykoz 
karşılaşmaları da bir hayli ~ ... tin 
geçecektir. Gerek Fenerin ve ge. 
:rekse İstanbulsporun rakiplerine 
nazaran daha kuvvetli bulun -
dukları muhakkak ise de her iki 
maçın haleti ruhiyesi üzerinde 
yapacağı tesir bu iki maçın çok 
sinirli ve çel-in olacağı neticesini 
çıkarmaktadır. Gerek İstanbul -
spor - Süleymaniye ve gerekse 
Fenerbahçc • Beykoz maçları ev
velki SE:ne Jiğlerinde büyük birer 
lmtihan şeklinde geçmiş ve asa
bına hakim olanlar tarafından 

kazanılmıştı. Bugün da bu iki 
karşılaşmanın çetin ve asabi oy. 
ııanaeağını tahmin etmekle bera. 
her aradaki kuvvet farkı dola -
yısile birinciler lehine bitmesi 
akla en yakin gelen ihtimaldir. 
Bu böyle olmakla beraber Fener. 
bahçenin de İstanbulsporun da i§'İ 
==========-~=-==~================================== 

Kruvazörde, baş .ve !:.1;1 ,~ ort'' 
lcrde birer on :;antır_,ctr r (.J ,, 

. ]3ul"D o• 

Toprak Mahsulleri Ofis\ taralındoın 
40 yaşınt tecavüz el!~ıemiş olan yük
ock nıcktepler ınezwüarından ~ef ve 
,şef muavinleri ile ihtısas sahibi orta i 
mektep n1ezunlarından değimıen kon
trolörlcl'i aranıln1ak1adır. 
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5 06 imdi 12 15 

--
lar dah.-ı. kü•;ük ~ec~reJeri n11n1ütcna
hi bir ta.kL'll araştırmalarla hep o a
sıldan ~·ıkardılar. 

llnsılı ln.~nlar civar Jı r11pJe:rın1n 

kendiiı:.-;ue haı; bir n';ı!ıs~:J ol.Jnaktnn· 
4!iyaclc ft.r4lp, l1"i.i•·lü 1 ~.ı 1 rotLıcn'iyetl 
c di1:1

• ..ın şehlde::ı:lc \'C kn1en1 tıda ... ' 
l:ın:ıd J pılnn.1 bi' t't c~· r~c. ·.:..<.ir .. 

C:cz rrı.iılJr:-.p (Oti·•ı·,•ı•,lt.:kt UbaH 
bu aı:iın zahnıetl~t"C dain~a bıgüı1 c 
kalrr .. şlardır. l..iedt!Vill r~n dün;, d..)'i.t 

g."-ldiklcrl andan it:barE:-n göZlerlı1i 
kapıyac~kları dakiitaya kadnr dalnıi 

surette mahküm oldukları n1üthiş hn. 
yntı mahrumiyet ve izhrap Bcdc\•l 
Araplnrd::ı hrııeri ve .sırt fikri mesai 
için hıı.· bir nrzu İl'Jkişa{ cltlnnenıiş

tir. 

Kadın, ~;;ırkı, 1rticali ;ilir, harp, 
yağm<ı, mevaşi ile lştigal, n1er'aları 

n1uttasıl tcbdl, havas anif surette tes
kin d\işnıan hilcun1u hakknda dainıt 
korku, siyah çadır altında boğucu 
sıcak i<:in<le uyuyar;..k g<-çirilen ve 
Bedevi kar::ırg5.hlarındaki açlığın iz
Urabt.t,na uykuda bir çarei te~kin n. 
ran<ın b~ günler ... 

İşte Bede,·Herin n;cşguliyetıerl, 

düşünceleri. bunlaı· ,{adar l'n:ab şece
releri imaline uzak eyJt~r yoktur. 

Şin1dkii bedevi .ı\rapların roi.,ı<ıf

yai, ın;;.C:di \"C n:Jnt!\ i ~l.!'ı·aili :\fıı _ 
(Devamı var) 

' r FOTOGRAF GÖNDERENLER 1 

Bilmcccler!miıin halline ~<.:tirak e .. 
deulerden resim gönderenlerin fotoğ. 
rafları yuluırıya konulmuştur: 

Birinci sıra (Sağdan sola d°''Tu): 

ıeoi 1 B. ı.,Icbelerinden 34 numaralı 
B. Turan Sönınez, Ü.sküdarda fıultan 
Tepesinde Sclvilik caddesinde 81 nu
maralı hanede Güzel San'atlcr Aka
demisi talebelerinden B. Mustafa iı_ 
han Dllmaç, Bcyazıtta Ordu caddesin
de 119 numar::ı.h manav dükkünında 
B. AH Demo.k.an, Adapazarında Ortao

kul 1 inci sınıf G :>ubes..inden 992 nu.. 
nıaralı B. Turgut Yazıcıoğlu, Def
terdnrda B. Necmettin Tez.er, Kız.ıl
toprak!a Şehir K!yasl sokağında 29 
numarada B. Sedat. 

Gwıdüz (!stanbul), Beyoğhında Ay
nolıçeşmede Çeliklaş sokağında 19/21 
numaralı Marmara aparlımanında 

lloy Süren K. 
Mühim Not: Yerimizin darlığından 

gönderiimJş olan fotoğrafların hepsi 
bugün konamamıştır. Bunlar haftaya 
Cuma günü neşrolunacaklardır. Yeni

den fotoğraf göndermek lsliyenler de 
fotoi;,.rraflarını Per§embe gününe ka
dar yollamalıdırlar. Fotoj;rra!Jar oku
yı.icuıafımııı biribirine tanıtmak üzere 
neşrolun&1akt.::::dır • .BiılaeLaleyl: resmJn 

top vardı. Bu ·;;emı, ... ~ir şeı ... 
nın maiyet gemisi g'°'. yı·P'~u 
Yüz tonluklann ba~ '~·ıt VJ~e 
da birer tane NordeU 

1 
.pf V 

i~l" 
mevcut bulunuyor, 1 rÔ•" ~"' 
t-0rpido kovanı taşıyor .ar ıno .;• 

Bu donanma, ufak bı 51nJ~ \ı 
Jinde Balkan Harbi esna vıı '',.t 

.. rrı · 
lışmış, kendine dtı\. J1aıfı (.:• 
fazlasilc yapmış. haıl:~ 

1 
c~ yı ~, 

kruvazörüne taarruz c e ·ı ~11 ,, 
lamıs birinci Balkan cı7ıı'1. ol'11~' 

'ıi' • r:ın 
ne iştirak etmesıne 1 · 11ı, 
tur. rıh JC~ r'' 

Buna mukabil Osrr.9 ·ıiı'"! ,. 
1·''1 ı ~e' 

ması da, oon yapı " Ji'ffl ic' 
kuvvctlcnmi~, İngiliz tadc''iı'',ı,• 
tinin yetiştirdiği Turk rıoıil' 
muktedir, malfıl1'r.tl: 

1
·
1
di. rııl' 

manları haline- gclır. 1~ ' .,ıar ., 
.. l<.:.1 .. ' V' 

Fakat, parti rrıuıı•. '.8',.tı • ı 
sıı · rl' ordu ve donanmaY~. fi1'' ı'' 

bitlerin arasında ikılık nd' ı>' 
1 ti.'rııt '' revaca çıkar mı~. K. 

1
· or J11 

d •htil3 J• etleri arasın a ı.. · ~ . . c\: re· ...,. 
na getırıyor u... • . \ re. o' "'. 

Donanmada, il ıha "~;ıfl ıııt1 
kinin mümessillc~i ııı~''"<f ~ 1 

lunanlar vardı. Vo> f J),ıı 1' 
di Beyler bunlarda.ııd' ('''~'·fi • 
Kumandanı lvlir;.alaY .'.lnrfl' Jl' 11Jt' 
hir Bey bilhassa don aaııd 1 · i~ 
pratik kumandanıarınti ~~,·t:· · 

ed . k. par cf11' ta bu sayed ır 1 ,.,1' ; 
donanmaya ordudaıı' ıı (;.' 
rayet etmiştir. . osrııa0 ,, ,ı·· 

Materiyel itibarılc1 .tıerirı'. 11 1» 
dC'1 

c; • 
11 

nanması, Balkan usti:Jl 
nanmalarından çok .

1
µr' 

1 d sal ı• nuyor ar 1. f dC r' t r• 
Vahidi harp şe1' "~aıı ib;ı ıll' 

unlara tıl'' bu donanma Ş 'ki 711· 
1 

Onar bin tonluk 1 ,ı' 
baros ve Turgut) (P"'·~"'' f 

Düyükadada Kurtuluş caddcs!ode 
257 numaralı hanede Bayan Eleni 

Sünbül oğlu, Beyazıtta Veznecilerde 
Kiroyager Derviş Paşa caddesinde 40 
numarada B. Yusuf KLvılcım, Tak
&imde Cumhuriyet meydanında 5bide 
karşısında 1 numaralı Ulus kıraatha
nesinde B. İsmaH Ekdemir, Ortaköy. 
de canıi ı::okak 31 numarada B. Mu
amn1er Sayar, İstanbul 34 üncü ilk 
mektep 4. üncü Stilli ta1ebeler~nden 

B. 1·uragcldi, Topkapıda SürıTieneli B. 
Halit K~leş, Aksarayda Bar M. Ke
mal. 

Üçüncü sırada: İbr::ı.him Yıllıa Sir .. 
keci garında kita~ı B. Yusuf nezdin .. 
de, Yeni KoBej 10 uncu sınıf talebe
lerinden Day Semih Özsoy, Üsküdarda 
Yeniçesmede Postane yokuşunda 18 
numarada B. Haldun Özkardeş, Ha. 
dımköyünde binbaşı B. Avni Korol 
mahdumu B. Cevdet Korol, asker? pos
ta 736 5 \nci bt~F\k başçav11~ ı\hmct 

s.,ı~ • 
Hediye kazall c ı,r•, 

konulması behemehal hediye kaz.a- \ -------::-':"".::~ 
nılmasına del31et etmez. Yani resmi 

2 inci ı::ırda: Kadıköyünde ~'Tuvak

kithane caddl"'$lnde 15 numarada Ter
zi B. Meh!net yeğeni Erdlnç A:,·demir, 
Oı·t~kö:,·de Gazi Osm3npaşa orta mek-

ncşrolunanlar bilmeceyi, eğer doğru 
halletmi9lerse kur'aya ithal olunmuş
Jardır. Kendilerinin hediye kazanıp 
kazanmadık1arını nyrıca ..-hediye ka
zananlar> Usctelerini muntazaman tet
kik ve takip ederek an1ıyabilirler. 

eıııızd "'" M•'k" fallı b:lıı1CC . d •• 
u a l ·te>;r"~ .ro~ 

kazananların '5 pıı~·, 
J .,,nduıı ·c'" verimizin dar 1g .. . c\. . 

J t • ozıll 
konulamamış ıı. 


