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Ablıaa - Sowyet 
Barlllne Bakış 

Bir haftalık 
sükôn dev~ 
resinden 

Bu sabah fırınlara~' 7zla 
un tevzii için emir verildi 

. M. Meclisi bugün Cumhurre-
1 

simizin bir lıitabelerile açılıyor 
sonra 

Almanların tek
rar Moskovaya 
kartı 1enl bir 
lıamleye geçtik· 
ıerı aalaşılıyor 

• 
Vali ve Belediye lktısat Müdürü fırınlardaki 

izdihamın sebeplerini izah ediyorlar 

Ekmek çesnisi bu sabahtan itibaren değişti 
4- Mu·· T ARE~ ! 
b l . 
~ YAHARPG 1 

- 1 } 

Vaziyet ve hakikat an 
tak bu iki kelime ile 
lı11lasa edilebilir: Ya 
hiitareke, ya harp. Sulh, 
ilkiki, devamlı bir ıulh 

~lli\inün §artları içinde 
Uın it edilemez. 

' 11 : ETEM iZZET BENIC 
lliıı. . 

'"r, ordu~una taarntz emrı-
V•tdij(j giin· '.. . h "'U harbi bin senelik bir is. 
lli kurt:ırmak ve karmak isin 

~Y~r<ıınuz. 
do. lngilterrde huna nazir 

·~k "" 1 . b" .. kt .,,,y enmıs ır suz }'O ur, 1 , 
'ı · o da ~c demokrasiler de 
~h•bazır hareket içindeclirler. 
~~kkak ki, onS.r da bin sene. 

1
' i~likbali l<ıırnıa n 1 ! 0 r. 

~·~ harbini ynpı~·orlar. 
tıı, •vQ, dlinyay• yeniden !aks!m 

,>ıı, ııalihe en büyük nimet pa. 
t a}ır1nak1 znfl'r borusunu öt· 

~r h hlillete cihangir bir istis • 
.\Jtılığı haklı kılmak davasıdtt. 
tııanya: 

\ ~en; bütün il~rilijjime, kili. 
'>~~ektiğime, fen ve sanayi 
~ e ragmcıı Orta Avru a 

1;. 
'1 

• 

\ 

Sovyet kaynakları· 
na göre, bir Alman 
alayı imha edildi 
ve diğer iki alay da 
bozguna uğratıldı 

(Ya.ııısı 3 iiııcüde) 

LONDBA YA 06RB 
) 

Moskova-1 

Üç gündenlıeri şehrimizin bazı 
semtlerindeki fmnların önünde 
ekmek almak için görülen izdiham 1 
dün artmış ve bilhassa ak,am üs. 
tü çok tekasüf etmiştir. · 
İldediye Rcis : 'ği larafından ve

ı-i lcn emir üzerine za'bıta n1emur .. 
ları fırınlarda intizamı temine ça.. 
Jışmışlar ve fırınlar Jll(!~ut te~ 
mıl unlarını işlcıncleıinc rağmen 

yine birçok kad:nlar, kızlor ve 
erkekler dün ·gece ekmek alama. 
dan evlerine dönmüşlerdir. Bu 
sabah da daha saat 7 den itibaren 
fırınlann önleri izdihamla kap. 
lanmıştır. 

Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi 
Kırdar ve Beled!ye İktısat Mü • 
dürü B. Sa!fct Sezer bu anormal 

(Devamı 3 üncü Sahifede) ---------
ya yeni Bazısemtlerde 

bir hamle 1 yine e~ yok! 
---··--- Mürakabe Bürosu 

Donetz nehri taştı, mütevassıtlarla 
Alman kamyonları su ı kasapların ihtikar 

içinde kaldı 1 yaptığı kanaatinde 
Londra 1 (A.A.) - Almanlar, 

son günler zarfında mühim bir ı Son günlerde yine şehrim zin 
ıwtice elde dmemi~lcrdir. Daha tirı:ıık semtleriıı.deki kasaplarda 

tlrri • ~ılaroa Alnıan ii.Jt'ala rı geri ile muhaberede 
..:-.... . ; - - .. 

~e hap,ettiniı. Bütün bayPt 
deri, maden ınaddeleri eli

tt' lıulunuyor. Bu benim haya. 
~J,ı;,, e haınleciliğinıe uygun <le. 

ıkrlemek >çin nevmidane gayret. 1 et bulunmamakta ve halk et te-
Bugün !nıt buyt•racuklan nutuk biiyiik alaka tıe ehemmiynle bek- ler sadetmektedirler. <lariki hususunda çok sıkıntı çek- ; 1 . :-.ıH~ R.P ··. VA! Z İ 'Y .t:T · i. ,, 

lenen Milli Şefimizin en son çekilm4 .-esimlerinden Mcıskova radyosu dün ~ğı _ ıne«tedir. Fiat l\lürakal>c Bürosu 
içtima yılı için Müstakil Grup \ (Devamı 3 üncü s.ıı,.+tede) 1

' '781.iyeti tetkik edettk bir rapor 

ııı~· 
i erek harp sahnesine kendi· 
i~t"· Müttefikleri de ayni İ•ah 
· 111 t~lrler n şimdi cephe cephe 

lUYorlar. Bu davanın karşı. 
: Ve başında İngiltere, onun 
;~~da Amerika vanlı.r. İkisi 

: il halinde knı·~ılık vl'riyor. 

'bG 1ltt ııyllllJl mevcut taksimi 
. lı Ye .ve menfaatlere uygun

tı tuıamıo bozulm sına mü. 
tt ~.eıneyiz. İmparatorlukla. 

',11 •damesi bununla ıuüm-

' . \i~ ~r~lıklı alua i.blilar nıü. 
"ı~ği ee a clavanın rubu 
ııııı~ ~ ve .. bucünü11 eşidi gi>
l~~ nislıetteki mücadelesi 
' 'tinclir. '2 """'' 3 üncü Sabıfock) 

Yeni 

Ankara, 1 (Telefonla) - Bü
yük Millet Mttlisinin 6 ncı inti
hap dcvrnsi bugün saat 15 de Rei
sicumhur ve Milli Şefimiz İsmet 
İnönii'nün miilıiııı bir lıitahesi 
ile açılacaktır. :Milli Şeliınizin bu 
nutuklarına lıiiyiik bir elıl'mmi. 

nıiyet verilmektedir. 
Nutku müteakip Meclis Reisi 

ve riyaset divanı inlihahile en. 
tümenler seçin1i icra olunacak
tır. Katiplerden B. Ziya Gevher 
Etilinin J erine İsparla :Meb'usu 
B. Kemal Önalın seçileceği anla
~ılmakladtt. 

PARTİ GRUPU TOPLANDI 

Par1i Grupu diiıı toplanmış ve 
Yuuıaaırsine tlahil olan mevaddı 
ıı:örüşmüştiir. 

Parti :Müstakil Grup umumi 
hey' eti de düıı. toplanmış ve leni 

'8alkan Har binde 
'-•~ Barplerıne Alt Ye11ı Veılllalar 
~.ıkın tal'ilıin zo(er ve hezimet sahifelerini bir araya top. 
P '~· ;ıtı ı·n entert.•san sahife ltri ... 
. lınrtl:ı harbinde dü!-t~an donanınasını mağlUp eden Os-
j""ıııı do1'anması l\fondr~sto neden mağlup oldu? 

'--Yazan: Rahmi Yağız--" 
~Eserde: 

l'ı!.,tı!l.ı kornudorü Rauf K:.plan niçin Amirale itaat etmedi? 

~ 1 - . • · ,.,., <>ti <., u1,, ... 1'18i. talup em-rını 

•ut'ıı ycrlnır getinued;?. 

,,...•1 ~1Lcıdr.n gelfon eırarengiı. tel
'.".ı hF nı: f'\ ın k•rM-Yf' verd1?. 
101 n il tı ı,~·ı ı.11~;1 ktır;ın)ıklıı kal-

• 

• 

n-ıış olan bu sunll~r : n cevabını ,e_ 

ni tarH ıt te!ri kaınııda etrat:ıyle ve 

tekınfl sebep1edyle ııeı·hedilml~ 

' bu lac;~k ıı11z; 

, ·.),;'erin oııhı kı ~ mrnda [J,,ı kaıı de11iz harple•ine iştfrak eden 
·;ı.. rleııı:dl.·ıiıını iuiıli seııı ; : ulıtarile en mu.fiile ı•ak'alar e1-

u. ~ ~ clnk ~ 1~ t' ıı d i görü .-{ -ı·e kn raatleri1ıi belırterı tajsillitını bu.. 
~qı..:., , . . . 

'•kında "SON TELGRAF" ta 

idare bey'eti azalığına Konya '· - - - '1azırlamıştır. Rapor, Mürakabc 

l\teb'usu B. Ali Rııa Türk, Muğ- 1. - Şe-hı"r Meclı.-s-ı· bu Komisyonunun pauırtcsi günkü 
la l\lelı'usu B. Hüonü Kttapçı ve ı-:ti.maında görüşülecektir. 
Riıe l\leb'usu B. Fuat Siuneni İll• b h t I d {Devamı 3 üncü Sahi!edo) 

l 
ti-bap etmiştir. . sa a op an 1 

General Vavel 
Bir tltlncl llaıaltall Taksim gezisine Birmanyada 

UllZID ildi . .. Han Oll, 1 (A.A.) _:_ İngil!Ere:.in 
MiLLi ŞEF'ı•n Hind Ordll!u Kumandan• General Nuruosınanb"e cadde&ln<le Nuru-0s

manfye fırını yanında 27 numarada 
tütencfüUk yapan Aplül bu sabah sa
at 10,5 t;ı dükklinın,b tut.Un pakeU..ri
n.i istif ederken birdenbire yere düşe
rek ölmü~ ve kalb oekl.eskı<Jeı öldüğü 
oınla~1lmıştır. 

.-, ~ t. ·-

V:>.vd balen Birmanyayı ziyaret et· 

heykeli dikilecek :~~ı:ı:;ki ikameti iki gün sü~ceı.. 

-
- -------------- - - - -

Mumaileyh, HindiFtanın Şimal Do
ğusunda top 1abrlkalannı t.>ftiş et
ıtk!En sonra buraya gelml,Ur. 

.1 

/)enız B.ı.ro 

·---___ .. ,,, ____ ~ -
.... - ~~ ~--:--:--::---;:; ·. - . ···--' ..,_.__..-......:;.;. ... = .. - ---·-- - ----

'foskovad aıı Kmnıa kadar bütün cepheyi gös ttrir harita 

. . . - .. , - .• -. . ·• . . ": - ' . ' -

1R-.;o;:;;;;st=of ve Kırım meydan muha .. 
rebeleri tehlikeli bir saf hada 

(:Yazan: BlllKLI KUaM.&Y SUBAY) 
Ce.ıup cephesinde Almanların Km- ı 50 metre ı:e~liğlnde n 15 M. dC.•w .• 

ınJ ırul.i mal<.sadile yaplıklıirı taarruz ğinde bir kanal vaniır. •Talar Çuk -
::reni bir ıı:ıtııo.ya ı!rınişlir. Alman kıt'. ru> denilen bu llıanal .ıüalt denia' ı ·•· 
alarr KU'lm toprBJdarına yol ''eren ge-- Karadeniz arulllda muvasala teın. n 
ç1Uefi :rorlamıilar ve berzahta buJu... etin-ektedir. Almanlar, Rus..asıl rrıuha-
nan Rus nl'evı.ilerini yarıruya muvat- n:be hattının iıuJunması lhı.m ge!en 
lak olnıuzlaı:dır. A..lmantı..rm iddiaim& bu._Jr:ana1ı °"2ub-.ı ,:e-çın.lşlerse, o haltle 
cöre, Kırım Yarımadasını Şimalden J\lrnan tlarnc: pUnmın birinci Eafh ... 
müda!ail. itin en elverişli olan berzah."".' sı i-nuval!ak olmUş demektir. Ber~.hl-
tln RuslaT Cenuba atılmışlardır. cenuba geçen J-.1t·:.ıar geniş bir s&l>ol• 

Berzahta 8 ki!ornetı.., uzunlu~und:ı. _ · (Devamı 3 üncü Sahlfede) 

CERÇEVE 

Bin Yedi 
NECİP F AZiL KJSAKtlaEK 

Almanların, harbetmeksizin 
yalnız maddelerini, yahut mad
delerini ve ruhlarını veya sa. 
deco ruhlarını zapteltiği miL 
Jetler şnıılarclır: Avusturya, 
Çekoslovakya, Danimarka, Fiıı.
landiya, Macnistan, Romanya, 
Bulgaristan, İspanya, İtalya ..• 
Vasati olarak 120 milyon ... 

Almanların, Jıarbedcrek 

maddelerini uptettiği, ruhla, 
nnı da zapta çalışlıiit nıillet
lerse şunlu: Polonya, Norveç, 
Holanda, Belçika, :Fransa, Yu. 
goslav)·a, Yunanistan, Rusya ... 
Vasali olarak 380 milyon ... 

Demek ki Almanların, har. 
bederek veya etmiyerek, nıad
delerini veya ruhlarını, beu
lıerce veya ayrı ayrı zaptetıiği 
nıilleller yekUnu 500 milyoD ... 

Sistemli yetiştiricilik şartları 
altında hakiki Alman ırkının 
~erçe,esini, sadece eski Alman
ya sınırlarına irca etmiye ıntt
bur olduğumuza göre, 70 kiisur 
milyonluk bir toplulufun. bu. 
giin, kendi derecesinde mede
ni 500 milyonluk bir kesafeli 
zapta memur olduğunu görü
rüz. Bir Almana 7 kişi düşü· 
Jor. Bu bir Alman 7 ~ n,ında 
ı.;r çocuksa, ba~ka milletlerdell 

ayni Y•§la 7 çocuğu, 17 ya,nı. 
da bir kızsa, 7 kızı, 24 yaşıııd~ 
bir erkekse, 7 erkeği ''e 70 ya. 
§ında bir ihtiyarsa, 7 ihti)·arı 
2aptediyor demektir. 

Almanlann, lıepsi de kl'udi 
derecelerinde medeni milletler 
silsilesinden bire yedi nisbe
tinde elde ettikle·:i hakiınil'<'t, 
bire dokuz ni•lıetini bulacak 
olursa, Alma~ , bütün dün
yaya hükmeden bütün millf't· 
lere h~kinı olımış bulunur. A. 
radaki yüzde iki farkı, 40 ıııil. 
yon İngiliz! 120 milyon Ame· 
rikalı temsil edi~·or. 

Bir stiriieüıiliıı 6 mcrkc b i 
idare etn1esi bir ıncscle)- kl'n. 

bir Almanın , neticeyi ister k;ı 

.zansıııı ister ka)·betsin, iah. c.t t 
bugün 7 insana hükmedici 'a
sıflar arzetmeı.i. bir bü)iik fort 
,.e ccnıiyet hadi~csi. .. 

Be-n blmun se-bebini tek eliın .. 
Jcdc izaha kalkarak diy .•ccğİlll 
ki. fert ve cen1i~ et halinde ru. 
hunu garbin tcr~di.,,indl'n ve 

ı;üplıe feliiketindeu korumu~ 

bir hü\·iyetin. hiitün gar:> i.İ'.'ı· 

tiinlüğünün birici}~: aıuill ıııli~· 

bet bilgiler ~~:ile "' 1-tıi
~indcn ıi~~~·! ğ ı İ.orl:. .. ıj.ç 
kemal... -tJ 

l\led~n}j·cJ?-4Jtn, :a..,ı, h · •~u ıı 
..... ' · 4' 

"\le )"arın, uA~t' a ht·1· JH'" •>h.&tsa 

olsun, AlmRHY ar nıİ:-.;ıHndt-11 hii. 
yük dersl~r ô\lnıı.•·a nıulı! .. uu .• 
dur, 

' 
... 

.. 



2 -SUl't ft.LGKAr • ? nci TEŞllfN l'M\ 
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HALK FlLOZOFU "'~r--·iTılfi"':iiı'l 
.: .. ·U~!.~~llJ · 
'~. liiJL:hJ~fillii . 

ı r~--·~~~~~----~----------,, 

ı LMAHKEMELERDE Yuaa: 
HÜSEYİN BEJICET 

. DiŞÇiLER ·r.:=::;;;eı 
. . t ., 1 
ıçın arı e ! AKLARIMIZ 

80) ramd~ ~·kon Kızıla r g~. 

:zch."!ii uıüna~cisctilc ;!er· :,itrt•· 
l<"n ba7ı iddü.ıli.~r ü~Ltdunrz 

11akkt 1 ":trtk l ~ Jt;iu. n;r başka. 
noJ,.tai rı.tzcırd;:n 'f r:;,at 7.l"ıniui 

lf."~l.H ct11ti~tir. 

ltESAT FEYZi 

Fa!i"at, zanl\edi~ oruz ki, fl&.tk. ı 

l.ı T;ırık lJs, bh· ııokla)·ı ihmal 

Caaıı Mo4eı bala
aamıyor mu?. 

I Nasreddin Hoca"Göl~aya fu t· 
1 

maz amma, ya tutarsa!,, demiş : 
Diş Ta bipleri ıçın 

bir ücret 

na~Ul R~rli .~i t~t\utltul '.\tın. 
taka İdare Jlc\ 'eti Itcİ'iİ ,.l" Ü.~ 

a7.cte !tahihi IL!kkı Tnrik Us. 
ba) ranılard;ı K"ıla~· gazetesi. 
ula. degil, difcr gündelik gaT.e
telerin d'\ anıt jnti~arın.ı isti. 
JOT. 

D:ıynudığ"ı tsbahı n1ucifıe 

cluğn,dur K :,.larn ı/aha çok 
.reklıiııı yapdabilir, Kmfaya 
daha fa7.1a n1addl nıcnfaat tc .. 
miıı edilebilir. 

Bu i.~i etiid edtn Ü.stadın ur
taya koyduğu nıiisbct rakam... 
ların heli' olduğuna biz J.a 
kani bulunuyoruz. 

B i u <a: RİI.IK 
VAR ~11?. 

Hauıleliıı tem ·ili münıtSe&elil~ 

li) alroınuz hakkındaki tcnkidlcr 

hala devam ediyor. Geçenlerde 
bir muharrir arkada~ ~u suali so.. 
tt;~·ordu: 

- 1'iy.atrtttnuı: gerili7or m.u. 
H~t1i)or mu'!'. 

811.ce geriliyor, baksanua, yoL 
d•n tıirkaç metre geriye alınd ı. 

HAYl&LI BİR 

TO I' l.A: 'Tf 

Ilir gazete ~öylo bir serlevha 
J:.,ı ınu~tıı: •Hayırlı bir toplantı, 
Fenerbahçe kliibü umumi hcy'cti 
i.'•Pltlnayor •• 

TulıaCımıza gitti, bir klüp içti· 
moı nedeu hayırlı bir toplantı 
ol-,un?. 

Hayırdır in~allah, hayıl.i truo. 
şollalı ile mi iş göreceğiz?. 

BİR DA\'A. 

DOSYA." ( 

Jo'ı aosada harp mes'ullerine ait 
dn.ı dosyası l bin sahife tutıı. 
fortnuş. Bunu haber ''eren gaze. 
tel<r hadisenin lafslitını hanetle 
vtriyorlar. " 

rn,~ öyle gelir ki, demek, Dl~ 
ullcr çabuk nıe)'dana ç ıkmıya. 
r.:ak .• <:üttkU, baksanıza i~ kırt~i· 
~ erı 1130 bin mi , 

İK( BÜYÜK 

!\RYDAN 

Hir gazok do ~öyle yazıyor: 

•Tophpı imar edilecek, ilri hü. 
> ük meydan in~a olunacak ..• 

Geçeı·!erde ,c::ı.1.et .. ıer(lc okun!Ujh rr.. 
ctru.-.~ gQriinüyor: 

;\lulhı.atta çalı~an arkadaş

lartıa senede iki ba) r1:1.nl ~ c 
cetn'an be~ glin dinfenıue ıhti .. 
ya~ ve loaklarını .. 

1
/ ~c~z~tu~~~~!~ıeı~;t~~ı::~~~~~~1g1~~1~~:-n::= 

IIal!:ı, bh· ıdd .. ;:ıya giırC', Akudcrnide 
e!l·ılı rrı~lel !.ıııhranı \,.ı-011): 

Eğ'~r. ·' ıUart:t evvet tkan 
'Bastn Rirliğ'i Kanuıuu, g .:1eteci 
denen adamın ,eoelik •atitini 
teuıin edebilmi~ olsayı'ı, ben 
de Hakkı Tarık Vs'I~ laerabcr. 
bayı aın1arda bütüu gazeteleriıl 
rlc•·unu hıf "lnı tr"nleuni eder
diıu. 

İl;i kere iki dört ed~r gibi 
nıü,,beı bir hakik•ttir ki, hu 
surdle, Kmfayın maddi ve 
nua<>·i menfaatleri daha rok 
olacnktır. -

\'ir111i (Ünlük tutillcrinıiz ne
rede iistad?. 

Bazı gizli eller 
ı tekmil badem- I 
leri toplamışlar! I 

1 

Fiatler birdenbire 80 l 
kuruştan 240 a çıktı 1 1 

İç :,adem fiatleri .;on günlerde 
çok artmıştır. On güne kadar 
kabuksuz olarak 80 kuruşa 'atı. 
!an back-m toptan 220, perakende 
230 • 24-0 kuru~a fırlam1ştıı·. 

Bu yüzden şekerciler, kura • 
bıyeciler ve bademden dı~c,- ıma. 

lat y>apanlar müsküla~ ~inde kaL 
mı~lardır. 

'\t~lüt:·tlı:. ;d, .\k:ıtiı.:.)1İ nin r~si111 

uıxs tD1cb~., c<tn'ı n~odeller üzer in
tfe <-'1? ('al ış11· srr ı..ı:..:ım <"rke~ ve !(.a
ıh11'<ır aııg: J'" c<L 1ir, b.uı!:..r g~\r:cr, 

dershduı•tfı• ·tf·r~!L.n ~ck; lde dururlar. 
\~~dJ"'tı J)•.ı-r. Uzeı· ne ta1ebelC!~·. re·~im 

clı.er!ca·. 
R;\· .. yei.<' gore b ~l canlı ru.aUde•;cr .... 

Ak~ıch: ni epeyce lHtr,, da \'i.'rtyofn,n~. 

Er'.cek :-r.oclet b~::ırı.:ıktı '' kadar sı;,;;ntL 
r.,-ck:Tır.;:yo:-nnt$ anıma_ k::!rhn nındt'; ~e· 
d<:rtkl bi.r ayli Z"!' ·mit! \'erilen Uc
retır- ıe-Hnce vÜC'Ut lfat n p~k o kadar 
ahııı• .l•tfıl ıı olnuy.~111.ın.ı günde iki l·
ra, naHeıo .. il> ve g;.uel ~ıth \.Ücut .ia· 
h;plr.riıır de :uıH.ie be~ ı;ı·aya kadar 
üc:·et vrdtryc.:tır;~:~! 

Bu tnnlaı· kH.l'!t l1lr ı~. r('den taJ;p 
zul·ıır eln~.edi~,ne ~'.'lo:ıyoruın rtıp-u!-u .. 
Sonta da, La.-; atıp ~ol yorulacak değil.. 
Ak~-ıdcm iye- &:ldccı•!,;.:.· ni-ı. Of!ı-shan.elle, 

\.trilcn poı.ü alaca.tc \·e sırlLis.tü yJi;..ı.
c~k~uıı7.. Ak~aır;ı k: cl::a· istirahat ve 
_onı·a d..ı be~ lira Ucr:tt! 

Belit:!, C'a.,h ı~odt-1 otrnak, blr:ız c~n 
... ıl.":ar. VUcudün07.e vc-r:len şekli n1u
haf:ız:ı cd~~ksiniz. h•Ç kırnıldan11ya

calu>!nı1.. Siıi.allerce t..ylc kalacaksınız. 
Sinema arti~l : oımtık istiyen, \•ücut

!r•rt n1uk~as:p, i:ı;i ı:ucü yok bit· t~ıkıın 

genı.·l<'r vardır ki blili.ln ıncı-aklan ay
na kaf1ısına geçip, kcndt endı.mtarını 
~yretınett. futıerine baıı:larına çeki. 
dii7-en vermC'khr. İı;te büylelel'i, Al:::a.
den~:ye pek iil;j canh ınodel olabltir. 
İhluııal ld, Akadcıni, canlı model ;ıra-
m!!ttnı bilfniy~r. !{ :ı.., bilir, canlt modet 
olmıytt o kııd:ır ('ok tA.1ip vard.tı: kl, On· 
lar dd, vııcut:.ednl leşhir edecek. .;;a
ha v1• \'LJ Sıl.;;ı arıyol'l:ıı'dır. 

Cı1'in1. Guzrl San'.ıttler Akademisi tt
süo ve heyl .. el ~ui>elaınde, canlı 'lıo

del yeni u·r tal."'.tL tedı·;..,tir. Yakın za
m.lnltıtra kadar C$.nlt model Akaden1i
ye g-irmerrıişti. Salt:1nat zamanında, 

saııayJ N1!ils~ l\1<"!~k-bi A:i.sinck oku
YL'l t.Jlebe, c;ınh ·r~·leJin yüzt.inü ,cc.ır

w.eml .. li. O ı.arn.ın, l'3nlı model, kii!ür 
adctedılirdi. 

Bı ı:.ün. Ak:ıdem~ en mes'ut de\•t-e
sint y:ı.sıyor. ·r,•cır:s itin her nt•ı:i ,,.ast
tl. \<.' ına~7.Cn~e va :c!ır. Son ytllarda 
yct·)tn s::ıı1·~ıtk:lrl!ı!·J11 daha kıymetli 

ve v!gıın olm<Jst h·~leniı·. 

İddialara göre bir lmım tüc • 
carlar, diğer madoolerck okluğu 
g:bi, ~fa!atya, Bursa ve başka 
vilayetkrinüzden gelen b.:ıdt> m • 
ierı toplamı.,lar ve pİ)'a9aya ç1 • 
karmamışiardır. Bazı rnadde! ... r • 
ek' oldu~u g:>bi badem üze,,nde 
ci-e ihtikar b.ışlam:>lır. Eonaf. Fi. 
ııt Miirakabe Korm.ironuha ır.ü • 
r~caa: e<krek topt<Jn ve peı·a • 
kentle narh ıstenıeğe karar ver. 
nıi.ji't?rdır. B•::ıdemleri tc-p! .. yan ·ou 
fıjz!i cl!er Fiat Mürakttbc Ko.nıig_ 
yonu tarafından t l>tt olun:ı _ 
e:ıktır. 

inşa~U:ıh, h•lk. :t:-ıl te bLt n1eı·kezde
• dir. Uiln·t,.-•ı:tıı. Akadeırıi Jdare>i. ne 

j k.:llK"?alt.ed r'l' •• 

R. SABiT 

ıHcutanelerde ölec"k lahirlerin 
delni münaluut•.va çıkar:ldı! 

Hasta bir kadın 
yandı, çocuğu 

korkudan öldü! 
Rcledoye haıtanelerinde 1941 Tire k.'za. nıf\ Göçkcn rnıhive. 

mai! .vılı nHıayetın~ !<:ıdar \·>fat s•ı~e ha~lı Kırtata kö)•Ünde bir 

edecek iııku- hasla. 0 dl"lll ıh-fno • yangın olmu;,tur. Bir evde 9 ya. 
lunmaları işi bı~ mütea!rhide ,.e. şındaki ~ocı•ği_ k yalnız başına 
rilme!< üzere 2000 lkay-a müna • 1 otuı·m3kta o!-an ,.e ·bir hafatdan. 
ka.oıay.ı çıl.arılmı~tır. 8'll işe talip h<!ri ağ"ır suı-c.tc basta yatan Du. 
a' oldugur.d;ın mür.akasa b clelL f 

ctu hava karardı,gır.dan g:az Um. 
ge<-en yıldakınden yiik,e!tilmis • 

1 tir basını yakmı~. lıa~~una koprak 
1 uykuva da.lını~tır. 

(HALK s u··T-u~' ı· Bn. Dudl:nun uykuda bulun • 
\ ~ ciu;ıu bır sırada r2sılsa gaz lam. 

Bir genç ;1 arıyor l bası parhın , c:•kan ateş çatıyı 
'f!\lı"ıtiım Jt_ .~ .,, nı li r.•!tıı- He-r ve za\·alh karlının vücudünü sar .. 

- h'" vı.ır ne yok Hc.ı ..:ret, ı:1a.:oıie~n? 
- (.'1 ık ~ük.ür .. İşte, •yi kotu ge<:in!p 

g:diyt)l'll~. 

--. t~ J:uc;?. 
- 6U)"lt:~ taı.a·;,.u:·J:ır-uı \'ili:'. 

- S!'H ;r.ı\rn iiyk•_iirtdir. Leylegln 
örıı;ü l!Utli\kla get·Lit:;l gil>ı, sen'.n Ou1-
rüı' ı{e bliyü't tllsav\·urlar, proje:erlc 
gelıır. 

... YıJk, .. & ı . efede öy~ d-!5iJ.. lt(!!
:te" cok ci.düi ... 

- f\ı • •t>1erki de nedir bak.alun~. 
A•ıl~:.s;ın •, ouu da dinliyeliıu. 

Efend au .. ~ z:n1 b\lyllk p~r 

a:.lt'•l. Çanknılıd1J". Burd. t.l yet.tul~ 
"''"'n .-;ene C\'\rt•l oradan İs.tanhula 

getrr ! . Buf~ıda yerle~ ıı;s,. Adam sı. 

ı·;:;..;ı '""- ~ıı-01.~. Dukic.k:.tn l~ı.g~ln, ç1Jhık 

~·t'<." -Jk, tervet tallJbt olıuı.:t, bil· daha 
d-ıt .~ı-tllf.'krtc tıgraılıcımıJ'i, Soın·a tabii 
l''l atct.ı:ı Ohnut. H<ı!b1,1.ki, buyüı... [Jecler, 
Ç~n,...ırırta r~t'tıftttn hirin'n oğhı ;n1i1. 
\ıc-ıf\ :,aba ,ı, lıf'ın .. kı-;..ıt)a ve taallü
t..atı ~~rıginınlş. ~1c1nlt•kct J hiç uCra
ınad ı i '• tab t n'i.h n•U' ü, nkrab.ı
ıı:ınııı cllr~dr :~ai.nt. S"rınıclaq da ,:ı
r"y p _.,ı·;.ıu ulınamıı, böylece, Şİ$l.di 
baı;ı~ı 1<acta·· u:t.kal et:ılf 1 l[ı;,ıım ge .. 
!en l)tatluk b:.19Lar, bahçeler evler, 
koyf~. k ıı~b-!ir şimdi kirrlttin elin· 
ete.. nenln bir de btiyük teYJ)Cnı 
\'ard•. O. bu1-acta, geçenlerde, s'zlere 
öınur \·efat eıti. 

_ Allah sa.niil o·nüd-cr v<'r.;ın. 

- 1.'~KKür edeC"inı. Dctsllar sa.; 
olsun! Ha, l>u blziın 1'-yı.et.ıi.n l'<U'isf 
benln1. Şimdi bugün bu'!"ay,;.ı, rnllhıke
mcyc de ontın için geldluı. Vet""aset 
iliinıı- al:-te•;t!!itıı. Büyük teyzenin u:n 
Lir'4 k:ıda.ı· i1it· paral!I\ von·. O parayı 
alıp dogru Çanktnya gidtce~ inl . Ora. 
da butun O b•gla.rt bahçeleri çıkarl
rıp U.'iti.lıne yaptJ.raea~·ın. Onları sa
La~l-;.ı•t:. ~lip burad:ı, Beyoğlunda 
bir ~7h, içk ili !okanta açacağım. Pa· 
tiı t.:aı;.ı.n:.raı.;ıın .. Aıııtı '.'9:, na~ıl para ka
ı:auacat;:uı1 btliyor tnu$Utl". İki. üc: >e
neye kadO.l .. bi.r ita~ apai.·tJ.n.an Cil;.'ın 

ya,Jflr:?Cat:uP Ondan sonra clin1i h.e!' 
şıeydeı\ ("Ck!p çolu!(urnl:l. ~:ocuğuınlJ, 
ölt1rı.:iye k&.d:ır, oı:l:n"ln iradiyle gc
çl.t!:Cci!giın. l)'ll&.n da c;-olu~a çocu~a 
bırakıv tJ.ı.ı.yadaıı el.!nd teııin1i hu-

1 kaç bOCnc yorLOlacag1111 <'n\Jn.a . .ckıı.eeci 

1 
yeıp•f"1( \·in bile çigrıcınf"k l:".17.ın~. Ne 
yapaı-.:;1n'!. 

- Ben ~-oı.na. den.edlnı ıni?. Sen yi
ı" l&kl:.lkla \·<ı~it &<'çiriyorsı.ı, 1. Bun
l1ı11·ın hepı;: yint hayal. }(eıo tle haya
H ha.rı. B ,:t.iııı Üslad Ottnto•1 Niıa
metUnia Rıeşhur bir gareli varchr. 
fI;ıtu·hMhgını hl~hur mısralil(•nl ıana 
okuyııyJn1: 

K '.rı· ki ruhu »erau l~<nde ı.:ahr> 
.cYani ~ttlyadun ~ıb ç'.nde kalır• 
Dn~t rahat u.e hcil.t iç:ııdc kain·• 

<Ne Slitunı kit~b icindc lc...ı.111·• 

4 Keoctünıu a~,111b 1-;inde katırt 
Ha. 11 hı.'P a7.;ib (~inde kalır. 
S~;\ de twn\lııda, onun dedlili ı~j, 

hep nz<llJ içinde ı..:ııacaksın.. s:r ~~y 
de yapanıyncakstn, 

Goru ütı bdk. nt' ıl yapacagım .. 
Su dedi~l!'.'rlın ohıuyt.cak ,eyle,· dıtğH. 
i.~te ,·eruolf't iliınll c.tin:ı.de dE:tnek .. Çan
k.ın şı_ırndıı.. ParalJrt ~ldıktan .:.onı.·a 

dükk:nu otçnı;.ık ta iş dcgil , işl.erde iyi 
gid·nce. 

- Olııı;ı;r. .• Oln1_.ı. •• Bunl<Ar o!a1ıya-
Cllk Şi!ylet·. 

- Ya o:ursa?. 
- Ya olul'sa? Dedin de, akluna Nas

redcl'n Hocanın bir t\i.kaye.si c~Jdı. Ho
ca l>ir gün :ölün icenarın:ı oturmuş, 

habirC' yoğurt maya ı s~hyormuş, bl
risi görnliiş; sornaı:ı: 

- Hoca, ne yapıyoriun? 
- Yoğuı-t ınayası salıyoı-unl. 

- Cantnı .. GOi maya tut.ar nu! Ev-
-..·rl:l bunun [çlnd-t'ki ı;u; süt değil k.i ... 

- BlHyuruın .. Göl yoğurt mayası 
tulaıaı amnı~t, ya tutarsa .. Sen de, ya 
olursa dıyoı.·sun anmıa, hoca, hiç ol
maz .... ı. ıBiliyorun1 tutnıaz amma• de
nt-i..,. S<'ıt <.Oiliyoruın eılmaı. amma• 
dt-nÜ)"<H ittn. 

Bu berıiın i'}iın, gölL n«~ra koy
n-.ak gibi mi!, 

- Tabii ya .. Ne zanettin? Onun ka
daı· b'le tyt.ıcaC,ı ~üpheli ... 

- CürüşUrliY. ... Ben şu ilamı atayım 
da ..• 

- Al bak.alım da, göıii,'>Wi.i.z. Saf o
lur1:M1k, soraı"ın1 sana apartnnanları. .. 

Ktıl kola a:irclller \'\! it;imt almak 
üzeı·i.', IlfJk•.ı'.~ ~t .. hkeıneslnin önüne 

! ı:ıır i'°ind"' :-ekt•(.·egin. R.ıntar için, b~r gilli?rı-. 

!================================= 
ıBir Nalbur, bir Manav ve 2 Bak-

kal ihtikardan tevkif edildi 

Üç muhtekir dük.kancının da dükkanları 
kapatılacak f. birer hafta 

Çar.~.kapıda, Taşhanda nalbur 
Kegor'< kundura ~ivisi, Galatada 
Şair Zıya paşa rnkağında bak • 

müddetle 
1 dün A•liyc 2 iı:c< ceza mahke • 

mesi tarafından tevkif olunmuş. 
!ardır. 

kal Muiz ile B.ır.kalar caddesin.. 
de bakkal Ahmet Hlldaverdi ma. 

vi ıspırto, Beyoğlunda Takızaler 
eadck-sınde 4. 6 numarada manav 

Albc ~ Hali, elma ve erik üze. 
ri11dc ıh.ikiır yapmak suçundan 

'Yollardaki 
çôkftatöler 

1 

Galatada Topçulaı· caddesinde 
312 numarada b8kkal Eftalya 

ma\'İ :spirtoyu. B<ıyoglunda Bur. 
&a sıokağında tütüncli Vaso ile 

KliçükpazJrda • mliskirat bayii 
Kadr' birayı fa7.la fiatıe saHnak 

su~undan dl.ın A..::Eye 2 inci ceza 

Malı kcmcsince 25 er lira para 
cezasına, b:r hafta ela dükkanla. 
,·ının l:apatıhnasına ınahklım rdiJ. 
mişl,crdir. 

-
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tar if es i yapılacak! 
Bazı doktorların vizite licre•. 

!erini yükseltmeleri gibi bazı diş. 
rilcrin de altın, platin, ecza ve 
malzeme pahalılığını ileir sür-ettk 
ediş kaplama.-, tedavi ve çekme 
ücretlerini arttırdıktan hakkın • 
da yapılan §ikıiyetler üzerine ala. 
kadarlar bu huötısta tetkiklere 
geçmi,lerdir. 
A~Tupanın bazı yerlerinde <>L 

duğu gibi memleketimizde de diş 
iabipleri i.çin bir licret tarifesi 
tesbit olıınmaoı muvafık görül • 
mektcdir. Evvel:l bu hususta d~ 
tabipleri Cemiyetinin mütale>ası 

olmacaklır. 

Diğer taraftan bazı altın kapla. 
ma di~!e!'in çabuk bozulması üze. 
rinde de durulmaktadır. 

---v----
Fare ve el omuz iatiliiaından 

lıurtarılan yerler 
Ziraat Vekaleti ziraate muzir 

bay' an:arıa mücadeleyi arttır . 
rı:aşlır. Şimdiyi! kadar yapılan 

müoadel<'l-erle 24 vilayetimiz tar. 
la krcsi istilasından, Yuııgat baş. 
ta olmak üz"re 29 vilayetimiz de 
yaban domuzu :stilasından kur. 
tarılmıştır. Yal-0\'adaki çekirge. 
!er tamamen imha olunduğu gibi 
nesiUeri de imha o lunmuştur. 
Genitletileeek ilk mektepler 

Me-;:idyieköyündeki ilk mek • 
!('bin 7000 lira sarfolunanak esaslı 
bir §"kilde tamir olunması ve ge. 
ni~letilmesi kar arl~tırı im ıştır. 

Islıanbul 1 ine, ilk mektebin de 
-bahçesi genişletilecektir. 

BABDLlll 

ViLAYET veJlELEDlYE: 
* Mülkiye Baş.nıüfettişt Nedim 

Nazırıi Glırnıen bazı vilayeller-de yap
tıgı te1Lişleı·i bitireı'ek ~ehrirnize dön

. mÜ}tür . 

+ Yalovnya Ziraat i!flerini tetkik 
lç1n gitml~ olan Vi1A7et Ziraat Müdü... 
nl 1.'atuin Dilek dönmü')lüı·. 

'[ICARET tJe SANAYi: 
* lth.ll.\tçı tacir\~r taahtıülleri.ni 

yerine getırnliyen Li.ıccarlar ha.kkt.,da 
bir ti~te h<:.7.trlannya başlan1ı..şlanilr

Tacirler. buııa (kara liste) ismini 
\'ern1i;jle1-dlr. * Ahın Fiati 25 lira 10 kuruş-
tur. 

MÜTEFERRiK: 
* 8 İklr.çitf·:-jrin Cun1arlıesi günü 

yapılacak olan ılk talU>iJ Ç3gtnd:ık.i 
cocuklartn f.A,YUl:ı hakk1nda dün Vali 
l\1ua\•ini Ahınet l<.tnıgtn ı·iyaseünde 

blr :çtin•a ,ıktcc.li:uıi:;tir. llozlr1ıld:u· 

gözden gerı~"ilt•' İşlir. 

+ Do~.:ı1: ~ı·ınd-e Anndohı Ri:~annda 

34 üncii ilkoklt'd~ ıJir <,·oc"'k kulı.ipha-
ne.:i \"Uc1.ıdc iÇ •tirilıni!jli~. .. * Yeni T;.ı'cb~ Yuı·dunun UrJi\'er
site tnl:nı tı.ıbııru Oın::ı. ıı~da tesisi ka
t"";":da~tını ~ı-.;ltr. 

Uu ciiınlede, i~a kelinıcsi ye

;iuıle dej:il, •iki büviik meydan 
~.(ılacak, daha doğru değil mi!. 

AHMET RAUF 

gun 'i!{l~-iMl """'..1"3 ht·r'1aıı~L bı ~ Pt"l mış, y~nn11ştır. Dudunun 9 yaşın-
,~€'v::ı YJZ \ l'llerindt• :\:r b r il.;:"etle çah- :ı.:;kıt •e.ş,·Jkıye t:'amif öm.ınden. 
şaQlt!r.sn ..Adreı;rm; flıaSköy Kalaycı t.aki çocuğu Fatrna da bu esnada Be:ı:kt.ı.,:ı doı,:,rıı :ne n g'-·nış bir yoku~ 
EJ.J.,çc !).~Latatit 90katc No 24. Kutsl \";ıOr'<.u.=-.undan ölmü~li.i.r. \•aı-..ıır. Durası işlek bi.l" yoldur. Fe-

Canker ----•,..- ·--- kal, Lıu yoiun Tc5\ ~kiyrdcn 1Litaı·cn 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : E:. TEM İ ZZET BENİCE 

limanlar U. Müdürii 
ldıenderuna •itti 

L rn .:ar Umum Mlldürü B. 
Rau r :'.foıı.)' ' :skenderuna git. 
m ... ·•r. i k derun limanının 
ink •. ;ıiı için hazırlanan projen in 
Ju· al ta'·lı lt cıhınmasına geçil • 
m~•ı kararlastırılmı tır , . 

Açık konufma Bir ayı bir ç-0cuğun iki 200 """ı·c!ik kısmındaki lagırnlor bo-
parmağını kopardı zuktur. V ;kit vakit patlar, çöl,ünlii 

(N:Jkliye Rnb;ırtndan ,, r:cJ.yeı yapJr, parke tn~lQ'tl at'asırl'd:ı delikler 
• tı:l<!rı 2'lıı;) İzmırd~ Kültürpark hayvan - O halde şimdt ne yapıyoruz? 

- hıastl ol:.ır. 1 
ı,.-.n-Ulte Ant· !ya aub.ı ~nJ bu aytn l)(;th.t·eslnde evvPlki gün Du<iu 3_ Dedim. Zeki götic:rini yuva .. a. 

ı • u de t ı ı ·~ Bu dctk!rr a7larca .öylece duruı·, • " .. ... n rn o u!Un t:t CŞ)'al:ırınuı rın:n içinde devıı·c devire o.usun .. 
a7:n !8 iM kadar cl;in ~hrimize gl)n. -c!ındaki a}~ıya lcbl~bi ve çekirdek ...onrJ, i.L;tün.körü kaoutılır. Yolun b:r dü: 
derWıtenu~ oln~as.. hl.lkkında ınek- veren ~lctniş adında bir çocuk b.a.:;.-ka t.r.raJında yint bir delik peyd:ı 
~upla l•k<iyctte bulun:ın .Bay:..; :.\lek-- o!ur. Ş:nıtl~. >·i11e ayni >·eı-de i~i deLk -~ Senin merdiveni(" p<:r.cerl""ye 
tubunHzd:ı vauh adresiı:dz :ııe\·~ı~ d.ıe. ayı)•a -elini kaptırmışlır. Zal'alfi var. B;r kaı~ya rneycl.Gn vc-re:neır.:ek çık!l"c:ıkta mah.aretin vaı .. Bütü.n 
ğlldk' Ş.1dyct.nl7. ha~kınrl• t.ı~<kik•t \OCUğuıı orta ve <;ehadct "parmağ. r ı b•r chlı hıryır kapal:ver,,e.. 1 muv.~füıkıyetli lccrübeleıfoi bu 
.rapıln •k uzer.· """"''" irı ~ 4"arı ayının agzıııda kalmıştır. BÜRHAN CEVAT sefer de yine ır.ahareUe drı' ·r"in .. 

==============-=~--=-======,;·~=~,.,,;;,,.,..;,~~~,,,;,~:;,;,;~~=!,,; -============= 1 Dcuı.. il.\. c etl<i: 

1•.rrı' ka No : 3 ıı ı. - Bunu gece otaır..,billc eve '"ı: - ~ıııırunuıd<ı bir hala ~ienıiş ot- na baktılaı·. R~~t kendini zaptedetnt- ı 

Çlp lak Model 
~~~:a:~;~1~ı;:e~~rtti1ti~~~ı~:'=.;.irn ki ye_:k~;ı Y.a-.· .. ıh erkekler! -Dedi~ 

1 
nak1~1ı;::;jt~~o~:~~~l;~rc .Yüktur. 

Şch.lnıc II;ıruın iç·nde iğncli.bi ıs- - Ne- 1.aııncttiniı yJ'.' 1':ier kadın il- J _ Bil" taksi ile, 
tth.::ı:J :=.ivril<'n :;e:;ıy•e: h~1:1 olrrJ~wyd:, crkc~ier bütün bı• ~$-

1 
_ Sen delisin .. 

Ya:ıı:an : NEZlllE MUHiDDiN 
___ J -- Bu ~öı.ünüz{i ı..o.bul edeıniyece- let·de Jıı\.el<'lik sıfatından b '.le oı!lb.rı..ttn 

ginı..:.. Ded: Genç, duygulu b;r :..an'nL- olurltı :'d\. 1 
rı l~adınlara k:uı·ısı ı~ayıtsıı olın:ıkla Re-11<ıt le lin1.yetlc bJ'/ilnı eğeı-elt: 'i 

Oc'Clim, 
-· Niçin? 

1'~:111' ı dıJ\'ıu-a d..tyaıı ı-:u~ıu blr se -
i dt• lll:l ~~~ kadırıW. ort~ ya~h ~1ş
,. btr "tk~k otıırnıu.j~aı·, kendJe: -
n .. r hıç ,eht-ııın.1yet- vetm!ye•1 b:r ka
rı ı llt h~lla u:l'ri &ln:t!Jıt~rıni" r-11·_ 

!'v •:i tJ,Jc ohı,aw..ıııar s:..b· ltend• a _ 
k" :;o r.llt! konı.r~4l.\'llf a ••. ü. 

r~ ;: ~ kJptn!n bir kÖ.jt:.>:ndP bü::ilk. 
o r Ja ı:.ı i. c a Hu;Wa y!ııe üç ger.1,· 

.. ı ~.wk .J\o ıletli ı;erç ve gur.cl btr 
ıt ..... tı -,. elr1lrıt't a1m4\ı. nur;::: ... ;.ıUela 

.'\;rt,; , \C :~.b;n· bl· 'llCl sa:onun:ı ben
~.y Jl :fu. Ş~lt·ıne H.,ntrn mL':lf rlt"rl 
b ) ıuc tanıtn ga lüı,ıın gUrQn!uen 
ko~l"dek yer.n~ ,.; n.ıl:·rı~cn ~acta: 

~ •I 'u f~n-:1 : ... n i~ •nu:rı bana 
1 • • gcuı 1 • 'O yoı u1 • Kr-·ıdlieı· le 
h c:• tc~ ... "U t:"ci ,. 1 tı. nmo. 

!1 şat k d~nırı sOzut~ 1 tan·a lladt: 

- Faka• g 1111.><'n uılaka tanıyor-
Ju z d lt.anınıcfen • Arka-
dö mo. ut O•l an'atkardır 

lhJo.teltr:ı:s selim Scyl kun ta.ru-
r: z' 

Karlın l"ı':,ı_fLfı ~ b:ıiınt ::t.lllı7arak ;cül
du. 

';•"<J, ~!.;JC"P·lardoı bt. e_c;i1~ ,:;ı:-

,,,lstun, <le ... 
S"'tn11 n1ü\ıPtirıyyır b!r- a1::Jta i1-e bOr

d11 
- Diı:r.1~i< • ".ııdan. H.anun.eıendtyi ta

yor~uı.uoc'! 

--.. F.>1el Sad~n ;0an1inıl bir dırctum
dur ç,,k eft:::ıde·n. la!lL)ıtu!. Uç gü
zel kıztna Le Trol.;. Graces i.:>!'Y'Jnl 
Vt.'rdıg:niz de biliritn. 

·~ıı·ııin ıa ::nUkfu kt~ran yUzü
u.e bahan. Ş~h:ıcc }fantın itıee lJ;r is
t:h1..ı !le _gillürmıiyerek: ilave etıi: 

- U:r f.~•rt\ilktirı coştµrtıc.ık ~:ıdar 
guzel k 1.f.1rd1r d1Jğru~u .• 

Scllm E••et güzeldlrl-er -D :/':! m.ı.-
rıld ınd1- . 

- N•• karlar ReyecanslZ SÖy~ı.lyorsu
nuı Se!.ıın Bt'!'7 .• 

Reşat Sei:ınden ev\.·el atıldt: 

- Aı~.ıda tnl bıraı. e:ariptir H:JnL
nu~fendı. 

- Yanı!, 

ıttlolrı1 ctınek. •.. __, Dlıgrtı -Dedi-
- ~\·eı ~!iınin dünyada b:r idta.t _ thıh .$Öy1t>, t.csli:n edlni7 .... S~ ne 

V-.!t·d .. r· Yainı1. güz~l \C ınü:,tc .. ııa b:r der~lnlz 51'!1:n1 Bey'?. 
ır.o<ftl bulmak.. _ EP{<'ndin~". 

__..Ctızet \'C rnüst.e .... na, l>ir kudtn \•U-
- !\c kadar dalgınsınız!. 

C\•ciüncieo nıodt:l dcgd mi?. 
Re};ıt y~ne ~ray-. g:rct:: 

- TaiJ.l.. · ! d tk" 1 k 
K:ldıu n uı.:ı.tfcr b;r kahk.ah.a ata- j -- Da gırı ır San'a arı ' 

rak~ t!'u ba~k" ned:r~. 
Şehfmc ınuıİ3ka 5e lııııi .Uyletn1eK 

jqtlyorıl·ı: 
- Gördünliı ınu i)te'! Dedi. Ege,- Sc .. 

lım .Bey dediğin~~ g.IJi lta.dınlı1ra kar.şı 
kayıt$1.z o~:ıraydı, .de~ı bar hey,:--cl :ı;-ln 
:nodl·! olar"k bi.,r kadın vücudü ara
~no.ızdı Öyle dc..~il mi Selim sey·>. 

SeJqn dalgın dalgın yalntz baI:tçe 
güli.lınseınckle ikl:[a etti. 

]{adııı dev.::.ın e 1Jlyoı'Clu: 

- B.:·ntv" eğer kend' cinsiıni mild~
ta~ eder gib~ let:ı:<kl etın-ezseniz; sL 
ze diyeoUlr!ın k\ dünyadaki bUlüo a- t 

kıl duı-dııran Jntıci~eli ıneden!yeti, 

buyilk ke .... !fleri, iilmez sah~rleri 
hatt f.ejand~a·"1.n koıhran1anlara1t ya
r.ıtan hep karll!'l.dır 

lkl genç erk,,.· gayri iradi ir!dlerNc 
b.ikn1etlcrin~ <»avuı·m1ya bJ'5Iıy<;ıı ka:dı-

- Fı.krı c :zden isl:lade et.nıek ı~tcr

dinı ScU:n Ot'Y·· Deır.lnkl söz!crhu<' 
bir cevep ,-~riniz Bütün dünyanın 
n1jhvl·r.1 kcdıncilr dcgil nıi.,. 

St'lim, bültin etrnfııı;jaid ihti.1ama 
r:agmcn, bu kcd1nl:ı rr:ünak:ı~a et!l<eyi 
ter.~ı;i\ te18kk" ediyordll. 8 ·ci aıı bir 
cevapla sözü lcapatınak isle~i 

- Bıınun lızeı-:ııde n1üru::kü.;ay1 li.l
zun1$u? ,oruyvrum. Bu nıe~elf' :)3.h.sln 
goı·J..w1c cı..o.t:r. 

lflnJI mc.._~ıe· 1 • Z::J"".•rl!yon.nr. ki 
bt"ni t..ıruaıuiyle dinleınenı1şsini7., 

- Dlııledl!n H~ı.meftndı. 

(Devamı Var). 

Diye cevap verdi. 
- .Şoföre bunu duyurn~ak, ı.:!. 

nar~ti kendi üzer" ııe alır_.'~ efe .. 
nıcktir. 

Bunu sdylcdikten sonra. ona 
lckı ar ric<.ı <Cttin1: " 

Gel beni dinle. Ben burada 

t bek!cr:m. Sen doğru bahçc~·e k.oj. 
Tar\ı,cJakıler~ uğındıi;ınız kca· 

1 

vüztl<'n bahset, Pof'< c;·;ı r . Her. 
kes de bilir- ki, S<'n kstil ol.•,n,az. 
sın ve bildigini, gördü~ .. nü nn
latırti,n, hC"'11f"n eve clünt:rsin, Bu-
un c•n kf:'~tılrır:c vulu ve ı.;aJ."(.'SJ. bu.. 
dur. Ötı>kı turlü.s~ııdc ba;ımızı 
çok lıüyü1~ bir derde ~01,mn~ ola
<>•/ıız. Son bilirsin an.'l'.a, g-d bu 
i~i yap! 

Ay'i(' ka~latını çaltı. !Fddet 
içinde: 

- Deli misin sen, ben nasıl 
böyle hir şey yafl<lbilirim. D~min 

san:ı bütüıı bunları anlat ıl.ldtm 
mı? 

Dedi. Ani.yordum ki ona iti. 
raz edecek gibi değildim. 

Onun sevgisi beni mütllİŞ bir 
tazyi;, çenberi ıc;ı~ almt~, elinde 
inirtl inim inletiyordu. 
~ Pf':u .. senin. dediğin gıbi ol • 

sun._ !' 
De<l:ın ve .. ne söyliycceğini. ne 

yapat'a~ını bekledim. 
H'1kım biı· eda içind<. 
- Şımdi sen burada ka;,. 
Dedi ve .. gitti. İ!Cıvc 0tnıeyi de 

unutmadı: 

- Ben gdineiye kadar sakın 
bir yere ayrılma. 

Ona ela: 
-- Peh 
Dedim. Yap lacak başka hiçbir 

şeyim yoktu. fkkk>dim, gec;, ya. 
rı>,na had.ır bekledim. 

Knrkuyor, ü~üyor, ürpermeler 
geçıriyvrciuın. Bazan ~öyle de dü
şünüyordum: 

- Ya lx·ni burada cesetle be. 
rabcr bir: :>i gt;rüt·, polise heı.ber 
Yerirsc, işin için<tcn nasıl çıka
rıın 0 Katil.. di~·c f)('Jki de beni 
tev><ir <'derler. 

Bu ~üµhc bir ardlık ~'nime 
deh~ct veren bir hunııra nöbeti 
gibi kafamı zonklattı. Onun ,e,·
gisine ,·ok ıtinıadım va'dı. Ant'ak. 
bindebir ilıti:ı:all-e hile olsa. 

- Ya bana bir o.vun oyn~dı ise? 
Ben hurada bı.rak . 'L i ise"' 

(Dc\'l.ıu vat") 

.ır# '' 
Bbldlıtaaa dO~rf.ı' 

Yazan : Ali Kemal S 
İngilizler için Hind~sla",,e~· 

selesi birinci gaile. :Eger dı~ 
yiin bir çember üzerinde gı 
dolaşttğı kabul <dilirse ~~erf 
nin de vakit vakit baş ı:;,,ıeli 
İngilizleri muhtellf nı"" jrJ 
diişiindürdüğü görülcce•İs~ 
terenin kuvvetli dü~ll1 111 ·u 
A!ıyada maglüp etme~• ~ 111,;Jı 
ı"O<'kten kendilerini ıla1~3 b'rıl' 
Napolyon Bonapart. (~'rın ~•, 
Pol gibi, gerek rraosıı•3 Ça'' 1 

mandanı, gerek Rusların ııet' ~ 
gıltereye en mü1!$.Slr da' ·uf ·' 
.. ı • ta~a\'\ , aıstanı ;ı vurmo;:gı .. 
mi,leı·, bu itibarld da i1'< ~l« 
dan islı"fadeyi dü ün!ll nV 
in.glltere aleyhine ıbıı'. •şe ~·' 

· ·· ..:or"" "" ciddi end:şc !ere ou, , b'' ' 
Bura•• muhakkak. Fa~a.;.,İtıt"' 
ol\ ;ıtifaklarda di!·Jca 1 , •. · 

!B"·. 
bir nokta da uyu sup a~luP . '· 1-
iaraza. lngiltereyi IY'ag , a' 

!. d ıı· d'staıı . ten ve e ın en ın · 0dJ 
. rJJarı " tan sonra da kcn ı a 0; 

geç.inip geçinemcyec•<k" 
tur. 0u 

Bilhassa hayahHı sever.,, d"'' 
~lel" gOrmek mt·rakına _ç<'~ııı ıJ 

..,. d:.s1" '. 
kiln olan Çar çın. ".'.n !1fU· . • 
te!me - kolay görünU)"O 11rlıl~ 

... I<• [~ 
polyon •le Pol ar~sın~ !JÖf[c , 
tırıldığına göre şöyle 0,u~ 1 
günde Hindistanı'I zap~ f<'~ 
l":ün olacaktı. Bıına go~ 

11
11, 

ve Rus orduları iki Jcol 
3
113

,sP 
veceklerdi: Hayve ile 1311 pır. ı 
doğruca Hinde gidecek11 '.. 1~o ~, 
;;akları da Hindistaııın °0 ~IJi.1 
cevherabını aralarınd<I f"'11$rr, 
mak müsaadesin! Çard~ı1 rı~ ~ 
bu uzun seferi kolayca çır""·, 
ümit edıycırlardı. r~ırat da evi' 
da emretmiş: Hi.ndıstaıı1 rıo ~·' 
ceğiniz yerli hükümdar ;e~ıı 1 
ima, mülkline ilışınıY doııııı" 
Gittiğini>. yerde Rus or reli''~ 
Hindistanı İııgil!z . e~~ 111,fC', 

kurtannağa geld!ğinı 9'JY iıı&'', 
siniz. Rusyanın dü.şnı•;~'r ~ , 
tered.ir. Yoksa Bıntl• trıl' 
gibi.. Dığer kol l•3 35,()()0l'P el' 
sız ile 35,-000 Rustan 1~1 

"' 

•erek harekete ~ek. ı~rıoıli, 
Bunlar d:rha kfığıL uıt!• '~f 

hesaplardı. Fakat ı.ıuııil" dıl' 
h ıırlsn ··' yiın bu suretle a . ıtillıfı'", 

Uısavvurlar İngi!tereyı dii~-aııiıl 1 
da vurmak için ııeler l'ltttO. 
müş olduğunu göstEr~ ıı~' \ 
Bu suretle tertip edilcce ,, ııı'\ 

. art •~ rt 
F'ransız oı·duları içın ge\' 
I"erah, KandchardanJTl~~~ ;ı 
Hindıs!ana gitmek Jl\U . 

1 
ı ü imü;;tür. ·iJlde ' 

Bu hesaplar J<;;.ğı i jjıtı telr' 
mıı· acaktı Çünkü bütün t edilıl"~ 
<.t .gi'.gid~. sarahatle te!b'r.ı?ı'11 , 
Ç b·ıe ..,.ı bı1 
.arın değilse ı .. , ile , 

;nccden inceye tetkıka ge !>"' 
tün hazırlıklar ,;iirulır.el .rıP 

. b~ 1• 
!an:ı~tr. 1801 serc~ı t sat.') . 
bu tasan·udarı !ıa1<ık3 1 
çıkar;ıl.llinıt.:k iç ıt "r.., ... 

mü>~'t olacaktı. pJl'u" I' 
Fakat bir gece Çsr ··n ~ts 

··ırıgiz bir suretl>' bU dU 3~rı r 
d t .,. l ld o . 3s a el ıgı an a'l?ı ı. Jlflfl 
akim kaldı. ~ , 

ra· . .. ~I 
ırı !"''.z'."Df w~ 
epımızın~1 ~-, 

Sebepsiz yere r 
dırılan tralfl~:ri 1 

bek le m e yer ~~i 
' 1 

F ..ıtıh Sar:tçh;ırtf' r.d.a at 1 
ctC.iJ 1 ı He bt c.\.ı. rt"ıJ.6 • 
mut-ead<lıt crlt•.y1cut.srt~~,.ı' 
~iı::!f:ıız -ektwpJ.,.rd- u.ııı lıı'.~f: 
·• .. d· I etafel ;ıpartını 1 Jl1• 
. . ' tf\":l·· :i 

ld !cır-ıllk!ı tranıvrı)' ,,f: ıı ,.., 

l!:lllcı in!n katd\rılnıll!-~~~rı 1
1
' 

y«t edllnek şöyle ı>' 
.ı': e ~·ç )'· 

kCll \ "U - • Durup rlunır ,111J 
ld .-ı!Btı. "" ,. s::lJeop yvkken k:ı 1· _ ~ :ı 1 

l.ı;·trı. taın kar ıı-.ıne& fd•'' ;e i'~ 
-· 1 ,.yınan~ve K~,. t)rl. ı .. ,,ıP..-" . ı btl " J 

:~ lk n·eittep mi"veu ·h• gJ'"' ı,t 
cltı Bıı ınekW-ıık!r g~ı ~f (ı' 
.::u.kl<ır ve .n:l·;.dlın11 · tı! .,;; 
'ı>ey',ııri·~ vert' 1 ... ı.J .. ·V,ı.l:'ı,j.I· 

. - . """. . . !a;·!. C.i\ .. rtl:ı C\' \·e 
0 

. .,,r.ı , ) 
Junl:1r rla ayn: rll1 ~t;o'tl•:.l 1 " ~ 
1::: :yurl:;ı.'"'., Çô.\. :ı.:Jtj.1.ı.111 ı6 
·eınt1 ll ah3li.:inı rrıü... t:1tırı Jf' 

lk ıJU fi 
torn.ak Uz,:.•r l1tt 1a'-' 

•nS 
1 

· rı. :hdct olunına!h •Y'fr1 .ı. 
' . •1t;I t:. ı'Jl' 

AH l."t:?b"tn~~ıı ııı l o;ııel( t ' 
Af' - -,·r Sr)-:'-~ -rr:ı.r;R. l;:ı.IK şiJ\:.I. '( 

,.e '{:•ırı_t• 1 r..ıekı 1 IV'Ct'l • f 
• -heıı:ın . . tı ca f''"nl.eı ın t . • ~ o-4 

t ... en Bele,ı:yc Hel .~*"c:!l' h• 'i
kayct \"(' tem ı\11, 11 • rı ıı 

1 'lgıı t 
yctlc al{ı 1 ::ı(!.dr '-·.,, ıa1' t\ 

':! r K ne ··ür y:J pk 1 

xctt••;,l kakfi t4ııct ,du_ jl1 

11
, .Y" r. sü• 

r. <: •• !ı: \ t'f.' • 



:~-. :; O N 1 E L G K ,"\ f - l ~ " i rı !<Rl:-f Hın 

YAMÜTA"" E-. Vluvazene Çırakmektebi 
Bir Amerikan torpidosu 
daha batırıldı - Loid • 

• corç kabineye girmek 
teklifini reddetti - Dün 
Fr .. ııaada «he, dakika 
süküt» eden olmadı -
Hitler, F~·ansız rehine • 
lerini affetti, faka t Yu
nanistanda 13 rehine İ· 
dam edileli. 

1 1 KEYAHA P •• I vergisi Denizyolları yeni bir 
mektep Hçıyor 

(Bu 1atının rneUn1eri An:ıaotu 

A1an :ı Ll.iltenlerinden a !•nnn$hr! 

\ Harekat Do- · Tula şehrinde rn" o.ı'·ale ':J. O 11.ın) 

l\lür:ıdclenin ana kayna~ı huy
k<"ıı lıu!i!ft•rc ,·c~·a J\1111.•ıika har .. 
be hu~iinkii ~artlıtr ic:inlll· hir ..,,oıı , 
\ 'Crebiiil·ler ıni?. İki taraf j~in 
lı:thik1 \·~ dayc·trılı hir !-ıulh elde 
edilebilir tni'! ı:ıı bcı:-.il bir 1nuha
kenıe sclünıeti ile hu sualin ce

• 
100 liraya kadar 

olan eyirklar 
Dc\'iot Dcn:zyolları idaresi 

lclhis eden: Muammer Alatur. 

,\ l'r,ika Bahrıyc ii'c1.arı· ı JO • 
~l llklt·st<n gc·ce.si .Rubcn Ccyrr:;• 
; ı ndnki :\rn •rikan mı~hribinin 
~:r torpille bat-r \d,~ıııı lcbl\~ ct
ııı; tir. ;\tuhr.p _\lfoııtil·'dc lzlaıı.. j 
'lu.'ı tt :hrr.tt gcarbi.;iııdc- bir kafi . 
~t~ l'cfakat c·~n·<".ı.t.· ıdı, ı 

,ı_,., rık:ı Btr e '" ~det~ri 
lt R.ız\'e!t, l\ube4 Ce.vms mu)1-

ncek maksa<li\e Loyd Corc'<lan 
kabinede bir vazife olmas'1l' rica 
etmı•, takat Lt>y<l C.or•· t"'diii k~
lfol dnıemi~lir. 

netz'in ötesine ,sokak muhare
oluyor i 

• 1 

intikal etti i be/eri 
Budaı>e.şle, 1 (.'\,ı\.) - ~ı::ıcar ·rel

graf AJ~ınsı b:ldidyor: llkraynatla ha
rtldil;ı I.1 •ir.-~~ t·ılen ııılittr-r:k kU\'' et.. 
l'f'r On!l-.:lJ. il~\ -~•ı.=-t ö't·.;ı: Jlr':! tıer'tfdl. b!
nz. <.l<ı.lı:ı b."'f\İ)'.~ycn bir kı.:.~irrı<lc ct~
lJ.rıl tlk~p vr nehri,, ~a:,: :-· hCin~n 

' . ";.ıtfrıi ta, !ln·'aM;ıkl:ul•r. 
"!;.:ca • •:.ı•\· :"llrr sor. ~iiıı'r · e '11'-1- İ 

Londra 1 (A.A,) - Musko"a , 
l:ad~ o . .,u 1\loskovanın 160 kılun:ı.=trc \ 
cenubunria bulunan Tula 'an'at 
,ehr'n'n f:nıdı trtıclıl alLn~da ı 
~u1 unduğunu bPd',rm<>ktedir. 1 

.abı: 
- Jla~ır ... 

Jl,;a,iye Vt•k'ı\et nll! hayat pa. 
nal lığı ~:at ... ~ır.da '-:üçtil: n· "11ur 

man,Jan üzer'n•leki tetkikler n:n 
uC\'anı -ettiği Aııkaradon bild'ril. 
mektcdir. 

Yüz liraya kadar noa,ıs 'llan • 
lardar ınu,·azene ver.g:~i ·~esH -
r.1iyeceği r:vayet olunmakla ise 
de henüz bu hus•ısta ı·erilmis bir 

n;ü ehassıs i':'Çi yeliştırmek ıiıere 
bir .<Çi çırak nı~ktrbi açmagı 

kar ar la~tırmllilır. 
Arzu edenleri!'\ kayıllar.n..- ba~ 

:anı,mıştır. Ve ıdaren~n 1'"cn Mii
dürlüğünde 5 tc~rınisaniyc kadar 
devam ed1'Cektir. 

* V:ışinglon. 1 (A.A) - Re:.ml 
m.01t-.J!llerde So~ Rıı~1aya yap1l• 
cak ınalıemc l-eslimatının irogUL-eı't"yO 
yapılacak teslimata -.:ar:ır ve~·nı~ye(.'('ği 
be:ran edllmekW<r. 

•1b -~ v<- fı~~c- .. Awct ikan ge:,...i- 1 
<nr ı..,r ı ; ·~ I;uı lfdrı ı..1.'.ar ı 

=-~r..:, ,!\ r • ı r Sl,.\.i.ı.set'n
eıc !t k f-. 1

1 1,ı. ... ""f·ln~ıre-

FRANSADA Kİ\ISE ·Bf.:Ş 
U.-\ KfK_\, SÜK(IT E1''1FDi 

P~:.:h;~n bikllrıld'.ı.;, ııt· A"~ır<', 
Glncrnl dö Ç•Jl'ün Fran.ız ha\. 
kını riuıı sa.ıt 16 d~n 16.05 c ka
dar i. n.trı i hir ~u:-Uta da\··t'l ct
ır ~ ol~ a:.;ı1 }\.cllrr:enin l~~ "\1 :x.;1na
silq <-akntl:ya küri!k t;c·kn:ck· su .. 

reıtnd~ \diıkki cdılıni1tir. Bütün 
cadddeıde ahali. ~ j)a~ı zcrna. 
nınd~· hı.!ı· zaınanki gibi tclfı~lı 

tleci~1;L ~ Ü"Ün1ü~lC'rdir. 

~1 :..[· .. h:}·~·ı r.ttt 1iva•h·~c~':TI 1er \·c 
1 

"i-!.;..t 1 l l>tı' •·. :~:>u:ır-a ı·<ni 111{'\Z.! 

eu.u t:lr-rd~'" 

l Batırıl~n Ame~~kan 1 
destroyer~ 

A'm.:tl~ .. ·bu şehr n harici müda... j 
faa ha !aı-ını yarnlı~l:ırd:r. ~1uha-ı' 
rebekr ııı~ha11e aralarında ya • 
.µıln· <ı~'adır. Ş.hir drafıncia ~id.1' 
detti rr.uharı>beler cerc~·an et -
mektedir. 

Oan ba~ka bir şe.Y oıuınaz. E.. 
\'Ct.. dil chihnek için ~-\.lıuauyanın 

hiikiiın ,.c j~gali altına geçen her 
yeri JİUc i\l111an.~·an111 :ı1r.ıu~una 

terkı.•iınck. İtal~·ay ı. Roınaulayı. 
l\facarh~tanı, Finl~ındira)ı, Slo. 
,·ak~ a) ı lıarrkeılcrinde 'e ted
birlerinde bağı,bıııok: llolanda. 
yı, Belçikayı. Pulon;ru\ ı, Yugos
)a,·~·n>'t, \•unanistanı. Fransayı, 

yarı Rus)·a~-'ı. Nor\ cl;i. ~unu ve 

karar ı"Cyahut da .ha1.1rlanll'ış bir 
proje mevcut deği!diı·. Bu husus.. 
t~ da daha tetk '.'.er Ô\•ı·a;n et • 
mckt~d>r. 

f r t·t .:.;,.r. 1 • rıt \'~' :\
1 ır~•a 

1 
• plrın•;ıtl • "'" '' ~·ı\or> ''e"

~ •k ırr.kl ıını ~il. c!r.eıJiğ"nt sü:ı
.~ı ıtir. 

'D~\:-:TIK'Dt ııl ic:G!ı...İZ 
GF\ 1:5! UATffiILDI 

l:l t Ate n tt·ph~aıd.:, Aim an 
~ • 11 .:ı.r r;·n !! bı,... t...,.n !ı~ıc

c 16 in .. &.1 1io ~t- g.·m:si 
r:ıo.~· ele;. ıı ,;. c.r .r \. ı: hı~ Uc \·r . c• 

1 11 u.a r-.Jı~ı , 1 ,. ınıek-
1..·du·. .. 

lı<r lı. .tiz :op··c.kcri lı:r lorp:l 
\.Jt tile ~gı · ha . ..,ar~• ugrJ.ırı.~tır. 

t: :· 

•'.,ut~:· uz ı !r.fJ -:11. .. '\1 .. 
\ 1-.. W.\ ~ı-c,cr. KadLt.'in 

' ba :-ıı d ... :! bin t ~nluk hir 

i\ıkat l.vndraJakl hür Fr .. nsız .. 
lar ~ına.g:ı i kararg:tlun<la bn~la 
G~nern' dü Gol olmak üzere lı~r
kes b~ <l«kika sükut , .• iyelindc 
kol )ır. 

HITLER REHİNELERİ 
AFl"BTTİ 

J;i'rans.adakl i~g::ı~ kC.\'\·ctlcri ku
mJndon!ıı n Farısle rcşı"<'ttiği 
b:r ~c; an,,aın.Je I\\hrcr'tıı ·Nani 
ve Bord-0 sui~~cı!>llerin<l<'n dolayı 

kur t:ra ct:ziln,elcı·i cmredil€n 
( iı • !ı;('' Ii'lYfl C,ıP.CDAN rtlc ,,, l;ri <.ffcttı~: :ıiklir:lmiş, 

B!R f:,.C,\SI bu ~lbi !fo ,·!:etlerin l~kcrrür et. 
~;ı Kno1nı Tidcng_ln ~.:.tzl.tt.:;ir.in meme,. tcn-c-nnl ft:!iln1L"'.-tir. 

J .. ~ rr.uh~lıırinC' "~,.t· İngiliz Fa:ta .. Ri.1~·terin lnlrlirdığine gö-
' · ·kı'i Çörç:t. i,\fnln·rrc :\o" n re. iki Alnıan askeı-;ııin katledil-

_.( 1 n:\·e-rbruk"t•n j,stif~: i :•t>rı- rr.f:S' üı:e~·jıu:• Yuna.r.lt rc:htn"t?!er-
tıkua ge'ccek buhı::nı Ö!'!c· de-!\ :n üçu idam enilmi~tir. 

~:·====================================== 
!= ırınlara fazla 
un verilecek: 

(l hırl Sıbif<~lru n"voım) ,, . 
Yctın ~c~p!:e'n· che•·rıP.' .. 

• ··k!k et1ı..::ck !cabC'd~n LC'd. .. 
1 r eı·ı 'ihn· clıni. ı~·t·dır~ B. Lut.. 
'' 1'. rUarın ·n~t • J3r.'lt•riiv.:~ He~s 
ıl1ud,, B. LıiLl. Akm",· l'<tısat 
r1 'ı·11.!t·u B. Satt~ SezPr Beyo~lu, 

lı ı 1g., .. BPs. ~t, f:. r~'atıh, Ntıru .. 
1" J\~ t ku.t~r. Aksa~·a,-. Ka. 

~ • 1' T~ph_ıno f!rın;ar 1 da ma- ı 
~ l 1 cıktk r f üptnı-:ı:~.:.· ve ne .. t 

( l'l'ıni , .. «iln ıp 1r'd'rnıi~h·td:r. 
t itrt KırcJ'.d· bu a •Jh J ı:ırak ! 

11 
J u11.cr;. or.aı ~·'~liir!Uğti ile 1 

.. ~ ınns <'ı:iPr. k tedbl rıt'i" üze.. ! 
t• oıh·ü~n -•. l ür. ı 

VAL!NiN İZAHATI 

"\ rt:i VP Bcied; v~ Reisinı.iz lıu 
'1.ahaJ.ı kerKı sile t'.:Orii~ 1:'n \);r r .u ~ 

t ı·tmı7.e ~u !. :ıl,at verrı1isll 1·: 
- Cumh rlyc ~ ~~namı gebe-

~' , 
• '.: "'hr.rr. zc e1.r.l .. n.n ~ok gı. •t!l 

"tnustur Bu t&.iıslü do:~Vl>!le 
r.krr k ı::;ırfiyatı at"~•1 Sa;,iyen 
t :ı~t Vckitlıe!111tn <'mr le '"'!-ıki 

Jl n 7.tır:ın Kmt'k yuzrie üc 
!!ı•L • 
·~tın-ında keµeğ:n artması 'eh. 

~ ı~ b'ldlrılm ~ \'C üç ~~ürd n
\ "21 t:ı la:-ın: d ,., rmc,1! :-ctı 'E.tıı 
·il ;güt·~ ha·ıır'1.n ns.S.03 b!:-.la .. t 

ıak tı. B•ıP-u c..ıvan'•r simd•Jd t 
~ . . -
_ !t:•·k· en f zb .ımak ı:;a vreltne 
'•ıı lrııışlarciır. Mesela ·b:r kilo" 
l'~r 11~ :; kılv a .ıro'.:ı.r olınustur. 1 

tt . ' 
, .. ""'k\ ınnlar:ı '~rilen ,mınr ı 
;,, K, norm 1 htıva e bül . 
4.ı·' l\Cİl'rı bLl!ııl.ı fazla aluı ca ! 

·harn Her! gclmi.stir. 
, lJ. ~lıah rı~\:i~a !aha zla 

•·lrda un verilme•ini Ofisle 
ll·~rla "r'l:k, Ve fotb:ka:n da 
< k. Unumu7. tok bn dur. HaL 

·•·;~ edan fazla ekmek 
ı, •c :ı: <lr j;rU değildir.• 

l>ELF.DİVF. İKTiSAT 
HÜUÜRÜ NE DİYOR? 

Et meselesi 
( 1 inci S.ıhıied~l\ lJe\•Dm) 

Rap"rn ;::öre iotaııbula hayvan 
g:~,., ch.•rl:ı .nunt:.!.-u.:~t d<.~ darlık 

yoktı_:ı·. L liık1s S(\·k :l;:n kiıfi 

rr.ikta 1·da kus:nµJ:k hJyv~n m-ev
tuttur. P::ı'h:rin c~ı.· dC'g:~t!ril _ 
111 ·inı li.i::umlu gl.l~terecck ·bir 
scb'p ,·oku:-. F~k.ıt İstanbula 
lıav,·1r. gönd•re:ı, et ticürct;nde 
mlitf"\~.tssıthk yı.lpan L1c"r1c p'{' • 
r<ıkeı.cl«: kasaplar ihtiki\,. ! ap. 
r.ı '.!" ~ 1 «<lı rt~ r. 

Bu t barla halk.1 "~ıı·h!nn 10 .. 
J :'l kuru.ş fa7.fsn;ffü r• ~~ftldığt ar. 
io~ılmıştıı" KoC" 1S)'M:, bu halın 
OnÜnl! Rec:!lnH·~i yr bli :in ~r:r1t .. 
!c•de!<ı btiaµlarda <•t bulundu • 
rulmasınııo temini hakkında ka:i 
rarar ,. ·n.~kl.l" 

Alman Soyvet 
Harbine Bakış 

~Lh\-eı· k;.ı.,i·11<1klaru-:d;:m veıp,lcn ınM .. 
lü~ruıt~ yi.i:"-<', Ktrıın Bcrz:..hıııJükt SO\'
yet · ı.d t ~. '.J.llınıı y1l·ıl:ı sı!ldan 

~:>nl"tt, Al ı::.n t:l'l.yıl-: ı .uk.ıv'tınt"t cdil
r;.u.: h .... · t'.l_ı'.lt,e; c .t!Un • ı !Ue:ıt c"(.{cr.. 
F.: I;....1ı· •• ..:Her.ıı.~r \ .ı.Li;· L. g.H·kt;e 
daha \·e.h:ın·et R:c:.betr. c·~~ed , 

l\In .~ı•vn <·~"'ııhesi.nt>- ~·~IİHC(', b:t· htıf
ta.dan biı ı n Cı•.ahc<i~~ ed:!t~n süklın de\·
re ... n!hny!'te ı:-rnıe.k \;1crc g:ı, 1 görü
uliy•lr Kati .ııı'Je ·.-e Oka 11ci'u· uzc
r'.ndc ~ ıiUcn ha lıyan raahyrt, Al
ınan i.U\'lll't, ı-irıin tulfl_.ıı,nnsı •';'İn!n 

bitlr:Jdlğıne \'C cı; 1: ~~nı:.ın zarfln
d·~ i.lrt'J t,a ~ehrinf Şin~:ı"rll•n ı_·c Ce
nuv·an .,J.nl•;,k t.e~ebbtı tine g cil;nck 
Uzcııc iJL:l~O\ôldv.,guna bır aU.u<.ı.a. ıı.a
yıln:Ji<.t:ıd;:·. 

S vyet kaynnklarl::dJn verHfa nıa
lüınata gör<.-, bir &J\-yet suvarr a!;ıyı 

iki Ahluın ata,.·ırıı boq:..,nn uk ıtır.:~ . 

bir ı;ok lou ve lper ruıva..ı toı,ta. tııh
rip edilıni~t ,., Bir So~·yel litr.k lıirı:gi 

mcrkt'1': ceptı.e:..Tnd<! bır .\lıran ~ -.ıyını 

inlh,ı ve 16 tank tahr C>lırf~t.l 

, Belediye lkt~t i.\Tudünı B. 
,~<ft~t Sezer ele izdihamın sebcp
erınt bu :;ck;!<l~ anlat' :kt3n son. f . -

Londradaıı vt'ı:"i.len nıii1Uınatu g\.iı·e, 
l\Tc)·-ku·:rıy:ı yaı>ıla 11 .:\h"."nn ı..1: TllZl

na T nıu a\ eıı t f\lil ~esine 

r;,ı~.:•l~t:~, bu husı:ect;ı Ru.::ı ;~;.ıy ·o:kl~·
rlr>clCJıt Loı r;,ıya :ı:~ o:l. habeı: gel
m i:ıı:~. &ıt te it ır eyık nğ:<"bi 
!ht 1ı;Rl 'l'tıla f:ı:tiJwnı l nden raı>:l-
n~~:ct.eıd•r, nu..-!ar v;ıı.·;:t;'.Lı: ı.;.d~fi ol
du"°ı.ııtu s->1leı11ckle Leıuoer, ~:ctdctle 
ı~l~kavf"'ıY:et eoinı~klııE-dh·ler. 

' 'ai?iu;:rton, J (A.A.) ._.. Ruhen 
('cyms de,tru~ erinin it ııilkıı. 
nlc~i ve tahribi hnb ... ri, .\nı~rik.l
d!l ktt\•velli hir ucfrcl u~·antlır-

nıt!?itr. . 
Vasin~tun, 1 (A.A.) - Bahn~·e 

daire~i, RnbPn Cc) nıs d<>stro,\·t•r! 
n1iirettcbattndau t2 "isinin kur
torıldığını bildirmi~lir Oi~er 7 
snb3y ve GO tn~·Ca lıokkıt·'la mo. 
lıiu1at yoktur. 

Vişide 20 kişi beş 
dakika sust u 

Londra l (A.A ) - Vi~ 'b içiıı. 
cıe kadınlar da buluna" 1 kiş: ı· 
cıtın saat 16 da Sen Lui k esıniıı 

ünü~cte du_rnıu~!.Jr l·e ·b:~ cı.a~ika 

1 
sükLıt ~tm;~1 f'l'cta'. Bu 20 kışı bu 
suretl~ General clö Golün r~avetine: 
cc: ·ap \''t'rn~ 1 f:iJJhı~·orlal". j 

Moskovaya en •id· ı 

~.!~~i <-~'~val\'~"~~~:o." i 
c\·\·l"lkl gt•cc l\ .. v.Jt-l'r:ı üı.cı-.n..., ~.·apı:a.:1 

h:ıvcı .• ıı~:nının ş~ır.d·;:o ~ .. ~lar yapı ... n
t..-ınn eu ):(ldctl!:o-i tı~dı_t-.;lHlll hi.ldi .. !
)OL". 

I(our:.k \-~ Glot'l~ derr::ry .. L.ı.r·ıı~ıı 
t!!~~tıı:il iki İslasy;ın·ı lan1 t.:Mılx:t!er ul
:nuşlur. ~1oslc:o\•aya. varan on u:r de
ııııı·yoıundan diiı•dh ha:t hc.ı-<tırd:ı Al
tao.n!;u·ln eli11cle hullınrnJ:Jktaciır. 8'.I 
~on .ki üıkuyoııun luhrib~ art' Ru:j·:o..r 
tarrıtınd.:.ın ,~J~IHe.ı ıyl"n rle:ı• yolları
no' ~ıd('ri.iuı o.ttlıy~ı t;.tkvrııQ!,ta .r. g_ 
sasr~ Alınan ı·,•va kuv~-ctleorı u -u~c 
Krcnılin ü:r.erJ ft'('<·I'.' ~aaı-ru1.ları y:tp
ın<lyl k-fiCı g5rıne•11cktc \"t hr1• ~Un 
r,lo!'k"\ aya bır-iJ.rir tıı i.ak bcrı. d; .• rt, b":.i 

kert ~ücurtt cdiUn ı.:.•cd'r. 
-~-'· 

1 

Alnı.ıılar verdikleri zayiata 
bakn'ok ızın hüc\Hlllarına luı. ver- , 
mektedırlcr. ı bunu Alnıanya 'e nıiit1cfihlrri-

11in istcdi~i sekle hırakınak. diin ... 
)a p:ıızarlarında. l"kononıi ve su .. 
naJİ ~artları üz~rindc fedakirhk 
)"apnıak ıazıın. 

Son 24 saat zarfında Alınan. 
!ar Roslof'da mcvzılel'İni tahklm 
ile rre~gul olmuşlaı'Clil·. Nehrin 
sular• yliksclmiştir. Son yağmur· 
lar horekatı i<kal ovt mekkdir. 

Lord Halifaks 
istifa mı etti ? 

Marlrit l ( A.A.I -" D, N. B .. : 
M. Lolcl Corc'un )'l'11' İngiliz 

küb:ncs:ne ıs tir:. ki reddr' onestn
den b~h,ede~ Alkaz~r r.azc•esi 
!;-Unlart yaıı~·-0r: 

•Bu hal. L<'ndrada <'il i'n ,,.rıa 
gelen şahsiydlet· arasında ·hükilm 
süren bedbinliğ' göstermektedir. 
Bedhinliğiıı ba.1lıra >t>be.bi ele Reis 
Ruzveltin söyledikii son nutuktn 
müessir bir vardıın hakk!rtla ( . .ı. 
rih h'çbir ~anayı muhtevi bu • 
luEmamıg olma~ıdır. 

Lrırd Halıfoks ;ıe LDrcl Bi,·er -
hrok'uıı bu mt>s~leden istifaları 
rirı <;ok rn:ln.d.:ırdır. 

;\rjatinin protestosu 
811cn11s Ayrcs, 1 (A.A.) - Ha. 

ririye Nazırı Rin:!ı Ginaz~ı, \ 'on j 
Riblıentrop'a bir nota g4)ıh:ere:-ek, j 
rehinelerin idantından "~ -zgcçit· 
nıcSini talep etnıiştir. Atjanthı. 
notasında bu idanılaruı be)·ncl

nıilcl hukuka mulı11lif uldu,;ıı 7.İk
redilmekkdir. ___ ,,_ __ _ 

Bi)~le bir uetice)e nıü~ait da\'
ranmak ve katlanmak ne İngilte. 
renin, ne Aınerikanin hesabına 

cl,·crıucz. Bu he.ı,ahı kabul anc::tk 
takatsizli~in , <:l'kiJi~in. anıa n .. de .. 
yisin ifadr~i olur, O haldt_• buna 
in;kan )oktuT , .c hcniiı. İ~ı~ilterc 
ve ~\nıcrika harbe bile girnıi~ 

değillerdir. Ilarhin li<:üncli 'enesi 
içill<lc İngiltere belki lıcı,ıiz har-
be girecek. Ahnanya 'e nu.ittefik_ 
leri ile kacşıla!}araktır. ı~·u ... enD
lcyh, bııgiiııkii 'aıi~·et ic ·,,de bir 
sulhun uc l .ik1rdı~lnn, n~ akdi~c 
,ver \'e İınkan ~oktur. Alınan.va 
elindekileri hırakmJd•n, İngilte-
re da, :.ıuın .. onuna grlnıedPn sulh 
olaıuaz. Sulhun prcstijlcı·i koru. 
)'31\ uir ~ekil halinde aktcdilıni~ 
oldıı_j{unu .;·anılıp ~fjr,,ek dahi, 
böyle bir Yi.tkta' a ancak nıiitare .. 
ke .. adını \•erebiliriz. Ya1•; en <'Ok 
ylrn1i ,rıl sonra hugiinkio tulu ibc 
kat :tat fa7.lasıuı kaln:r~tk ) cııi bir 
hatlıc haz1tlanın:ık t<:in yorgun· 
Luk gc~irıne \ c baı.:ırl:.oınıa tlc\·
rrsi. 

Belki Alm"ıılar 'o nıiiUefiklcri 
için bugünle iktifa ehn•:k v..- .'"a
rına ha:.ı:1rlanınak l3tın :nkilr bir 
nctit·edir. F'akat. İu~ili7.lt-r \C A· 

Londraya göre merikolılar için her>C)"l' \·edrnı 
(l inci Sahıteden o~ ·:.un) ve .kUc;iik dcvltt çaıund inn1rnin 

tlaki ta!sila'.ı \•ermi~t.r: bo~aııg,cıdır. E~er fogilizlcr \C 

A,\maular dün f>fo•KO\ anın ti • Amerikalılar bir miitarekc akdi. 
mal \>.:ıtısıııda Volokoiam>k mın • ne nıeel>ur dcğill .. r.<e heheınelrnl 
la'ka'1;ıda yeni b'r taarnı7a ..:eç • hırhe dennı edeceklerdir•·~ .. bıı. 

ş·ARK 
SiNEMASINDA 

Balıkçının 

KARISI 
En1'al•i7. bir mu,aUakıytlle 

devaın edi)o or. 

Is!ar.buı DOrdlinrü lcr3 r.!e-rnurlu-
;;und:.n· 41 /3615 

41/3615 No. ltı do~yada ltı.:ttıcuz t1lup 
.wtı!n1;:1 !:1na kar:u· veı ~en 17:!~ lir.:1lık 
80 paı·c;adan ib:lrel ycnr binel<. ve ko:suın 
c,ı.;er takı!T'l;ırı ve hasltklart \ l bunla
ra a•~ e~ya ~ıf':k ırttınrn .:>Ul ·liy!c ;t/ 
llt94.l f'•H:<ırt'-"~i ~üni.i stat il He- 13 
roı:sınclil Küçtl~pauırd~ K:b' Çc.Jınc-

s~ A.Ji PJ.S!l h3n!ndJ ııahLıc-:ıl.'ir. Te-k
Ef oJırnan l>tdel n~uh:- rnıen !cıymeti
r.;n <:;. 75 :r., buln•ad ., .. u~ :e o gUn-

1 
ku ~ati$ ger! b!l"'!kılaı11k 7/! '141 Cu
a.;ı gltnli ~yr~. :.ati .. ,.~ yer,,. lkhıc~ 

1 Hrltı'l"'J'na ~ı... tt yle S·t ıl~('al lıln ohı
l ., r 
ı - . ,-

ya 
AKIYOR: 

Cumhuriyet Bayramında 
ma~er kalabalığt halinde 

seyredilen 
TAYRONE POWER 

in en son mucizesi 

EGLENCE 
KADINI 

ve 
Fransanm dil!i artistı 
JEAN GABİN 

in hissi filmi 

1 S~~üNGo~?IT L Gösterilecektir. -

f
- (;öz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu • Parmakbpı, İmam 

1 sokak No. Z Tel. 41S53 
:.tuayeııe ve her tiirlü güz 

1 :ınu~Hvr.tı fıkara a ırarasızdır 

--~--
flerke,in ağ7ında dolasan 

ÖLMEYEN AŞK 
MERLE 

( Wutlıeri ng llcights ) 
l{cli nıeleri, 

OBERON ve L.'\URENCE OLIVIER 

tarafı.,dan harikulade İJ'r lo.rzda yaratılan '"" 

SARAY Sinemamında 
Bu haf'.a bilttirı •aterk.ın t korunu k.ran şahane fi\n ın srr.ıdir. 

Buırün 'aat 1 ele tenıilath matine. - __. __ ALMAN TEBLfÖl 

I KIRIM'DA 
düşman 

firar halinde 

ıni~!t'~~ctir. ;.'aka~ dü~rT'<.1n t..,ayct nuu İC"ln dt• ~ulh 011111\ a{"ak llr. 
~laf'.( bir teraltkı elcle cllni~t:r. Hen; İu~iltcrc ,.c Aı~1crika için 
i\ıloskovamn g>t'l:ıinde MoJalsk !s. ufukta ve istikbalde bü ·le hir nıü-
tikamt~tlr.clc!'i Alınan ta·lrruzur. tarckt!~·l ieaı• ettirecek \'C al'atn. 

Bu ak'!aın Şt-h7adeb'~' TUBAN Sinl'ına - Tiyatrosunda 

Sinema - Ti)·atro - Varyete 

San'atkar NA Ş 1 T •·e arkadaşları. 1 

1 

3 .. rı:ıı 31 (ıl..>\) - ı\lman or. 
cıutarı. Bu.:S"!;unıcı!1dmth.ğın.ın teb .. 

da ·bir trenkki olmamıştır. cak hicbiı· sebep görilı ııii)·or. 
Alrranlar Mos1<.o\•3nın 125 kı- Bilakis onlar da bin scııtlik bir 

loınc~re ccr.uburıda bulunan T1:.. istikhuli ~:ı~laınr1 t;ıkaracak har .. 
la'nın vnro§larıpa ,·arnıı~rdır. be henüz giri ccek ~e\·re)e. gel-
Eiddel!i nwharehe!rr de\•am ed'. 1 mlş lmlunu,rndar. Mıılıakkek ki. 
voı'. Fakat Almanlar durdurul _ geçen lrnrı> yılları kadar dalıa f 

i~9i: • geçecek ıniicadt.•le .vıllnrı var , .c 1 
.llmaıı va Rumen b('oları !a.. muşlardı,r. j 1 

Do a~ıl ~iirı>rizlcr. asıl iuk:!-ıaflar ,.c > 
mıı, 11dan ~tdd~tii takip edilen Daha ctııupta net1. havza -J · ı· · l .," zafer kcfe~iııi ni:ır ba,tıracak a~;l d••<rnan Kırıın.du fira.r lıalıııde • sında Aınıan ar ron ~• saat zar • 

r "k hareketler yarının safha.ları11..fa. ı dir. Bu sureti~, 1ı::ırn süren şicl • fında Rost'> .s.ı ametın<le h 
· • c1· n ETEM İl'.ZET BENİCE cletli. !iarnuı ıntı..ıarel_H?~i mMvaf .. ileriev"mem~şıer ır. evamh y:u~- :======:=======~-===: 

jıık.iyettc ıteıicelc:ıuıiştir. Bu mu. rr.u{arr'.oın dol;ın nehir toşı • H • • 1 

t'affa.yetiıı G"'ı•rat Von .VCaııste. ı ır·n Aman harekfıtı mü~kü.liıta Y9 çıkaac•İkf'..lp,.ı~'\ı'·Vı,,sa~!'.Zi!·.)d ·.yn .e~,·,tv"•)n-,.>,_ l iıı'lll r-iıı·ıde ıı1ıııenı ııe pnııııla " t•-a~kta:lır. Rosto! cephesin'ıı , . , • • _ 
i 9 1ı:rlıği ;;ıı.pıııı Kol'gım<?Ta' Pfhıg. bır ımmtakasın<l" 360 Alınan k~ • 
be:ı kunıanda ... ıııdal~ı hava filosu 1 ;.onu ~~!ar ~çın~c.; kaltnı~t~r. A'z:ı re in1kcıııı b;.1lacıklar \"C' s·voı.~toi.X>l u- + 
yarın .. ad~ya gidrn boğa::loıı zor .. uölgenrn dı~er ı.:ıır k"ıs:rrı:~rle dı. m~r.1na !lcr.emıyc çalrş;ıcat:!onhr. Kr-

fanıa'~ surettle i:-"rounııştır. ğer kamvonlal· da a~ n. akıbete rur.da ne kMdra ~~·-'v' t•t vJ~;u:;ur ı ti~-
Doue'.; Jıcıvzasın.da da Abnan 1 uğramışlar<ltr. ~iyo.::.uz.. Och:&4Caıt t '~·._, .cd lt :~..ı.;) 

d Al ı . ~ k:u \etlerinin deı IJlıt t J:~"'•rı=ıJ:;.:ına 
ı•e ıııi.Utafik bt'alnrı yenilmiş dıi§. Kırını a: man aı:ın yara;g' &ört. hıorad" kii\ i.n,o •. :yo.: ka-
man ""tM•nı!erıniıı tııkbiine '.ııu. 1 Sov'fei ırudafa·a· h.at.a. n . Rusıar d k L 1 5 ,..;,... '4'"" . ar u-.·\·et ve ı ~••ı .... J'r. r van ır. \.ı&-

vıı.fjtıkiyetle deıııım etmektedır. ta .. afından tahkım eclılınıştı.r. ıowı ··o n" dor.an n ı l~iıı ııt ,,;ı, 

Şehir eclisi bu 
ah toplandı sa 

d~ıı t Ü~l' Or. Kı :;nda le:s~ cdflec.:-tt 
.b;..\:.ı ın~yJ .. r.ları yt~ de K~nı:"'\Y·'
ya tioğ;..ı htıva akıııJ fltP,ıı· k, deniz 
yo!tıyla ·ker <;lk.arına1' imk nlor1 
vo;ı.ı-dır. 

H;.;-;:;;r. ;:J. Odı. .. sa g.b~ b · n. c'.det 
tn!ldaf<Utdaı· :ıunro Dlinkrrk'c benzer 
_şrk:~f"f' t>:r t"('Jdlınc yaPi'tcoı!dar ,-eya •.o
nl'ni.1' kad:ı. - l.cnln,ı::ı-ad gibi- ıni.ilLı
r~;.y:l biıı·-· nlc~.1...lul'dtr. J.:u r:e.~t:ıe, 

!\:arııdı.·nizdL·k~ Rııs dl)n~:nı\ıilsırın ·jkı-

beLi ile c·ok tı. 1 ükallardır 

TI·ı~ lof :ı .\lıl'aıı ! hdidi .:ıHi1111allı 

F.ı.;cr l~; ~el\ ' clP du .. \ .:\lm~:ıl.ir 
heın k ·a :ı· !1.yl heııı l:-t h~'' l ve d<>-

GÜL ile FiDAN - Komedi 3 perde. 

Ç İN VaQclcst Ve yeni Varyete numarahrı 
Sinemada: 2 Film bir~n, 

\. 

1-Unutulmaz bir balo gecesi 
MARIKA RÖKK. 

2 • Görünmeyen Adamın intikamı 

ZAR AH LEANDER 

BELA LUGOS!: 10.30 dan itibaren de\·amlı matineler 

İ~1Rnlıult:n i"ht.şan-.b g~lerine karşı 

B~}'azltta I\l A n lıt A R A Sineması L.stündc 

MARMARA Gazinosu 
TÜRK MUSİKİ SA.N'ATJı:llJlLUINI DiNLEYİNİZ. Tİ'RK. 
Ml'SİKisİNİN iNCE NAG~Lt:ROO H t: a G il C t: 

7 den 12 ye kadar terennü.11 elmf"ktedır. 
(;ündüz.!cri aı;-- tır, Tiryakilere• A K.\.UVE 

• 

~----------~------.,...----m 
----ırlIER l\KŞA:U Tel: 4?6!13 

MAKSİM SALONLARINDA 

SA F 
VE EN ÜSTÜN SA, "AT. 
KARLARDA. '.\oIÜTEŞKKKİL 

i Y E 
SAZ HEYETi 

K~n;en~-e ALEKO Kanun AllMEO YATMAN -Piyano ŞEFiK 
-Kcn!an :MAKSUD~ Keman ALİ (İzmırlı ) - Klarnet SA
L H ..... Cümbü' ŞEVKET .. Nay GAVSt 
Okuyenlar: AÔYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: SÜ. 
7..\:'\ GÜVEN - NEVZı\D - SEMİHA-BiRSEN - SÜEDA 

• 

·O f.s l:n, >abahfaıı i•ib<:ren 
't . 
"'l 'l •ıp urdan tcvz!at.1 ~a'ilc . 

--··--
+ K..:'ıirı•, 1 (A.A.) jJl . ..:1. ı:-dyt:- 1 

d ~ ~" ıı cdılnıt;;; ~·iJ.n \ hL .u ·-·- \ 

Taksim gezisine İnönü Gez si ismi verilecek 
ve buraya Milli Şef n heykeli konacak, Tozko. 
paran caddesi Refik s~yda iU caddesi oluyor 

İ itJlbal ::~,!- u· ~IecL:>i i!çür.cü 
lntihao devre~~ ik'.nc.tcşrin ~çl' 
n1~ıı,. bu s~ba e:ı:1ı 10,.~ da Vali \"C 
Be rd ,·~ R ... s. Lü 1. Kırdarın 

l \' sel nJ..: a';'1l!'1:1~t!t". 

Lrnıi..;tit· Teklıf alkı.ılar\a kat.>u 
edimi ir. • 

Bu dJn scnra "l)ı alan <ir.::ı_d;in 
avıJt: .~ .\• f Öcıiıl dC'!:r -.;tir ki: 

"'"' .Yllh·y'~ K~:Jkn.:>a dL• r b::a1: dı:ıha 
v~!~1z. '1"!Ji c-lacrı~l.:u'C' r l" •:at b 11 n 
lH~ r.Pt!~ Trrn K:ı· ·~•s y·ılcnun ı 

GÜZİN - SANİYE iHS,\"1 - Şt'KRA::\ - AYSEI. 

SADi GU:.;LL'in 30 ki .ilik bü~ ük Y ft ll U 
Ankara ~ad~·.osundn O)ııaıımış olan "OBAN • vı11rsA 1 

.,.,· tı- Tev> at '1 .. k:ıırı arttm\
r _. r ,\rt ık hir günJc tekmil 
ırı ı . t' ·ı . k .... ra yc·nı ıp Lı!\ \·L'rı !l!C'~l 

, lh' c!nrr.ıv~ ...... ~nd:ın bugür ba-
1 C\l;\l~nkki fıru·J~ta v ne ,•;ki ., . 
~ Un :şle•ı,·e~kLir fkr ( tına 

Ol w.n. \'Ct·iltr.-.:.,i p.ııar <ıl sına 
. 'b~ı pr., da d~vwn cd•·-·d:- 1 •it i ''L 1 f ( ı:..ı.,.a;ıı n var·n l~ırnıı·cn 11. 1 
.. • ~l"-('~ıni U111 • cdi\·ort!m. • J 

h. 

' 8 

LN S.\T\:\l \H. >;,\K. l 
!. IYANLAR VAR :\fl? 

zı fı ıı•c ~· ın (,•ski tio un
k:an·~.h.ı' ,h1ı~ı lıııi 

1

cl•.t-1- ' 
• <' n k "'rak 00nlı ·fa q ıkı 

t•. •r ._. rdık. I\'.a\ P".ıkr"l1 1 .ır 

' •n -larol~ •c!~,kat Hp:-
r F~:~C''" t:p ... 1t n \•ct·:ı , ut r:la 

'~ •Jıı r ~orulur.:;c bt "lı 1· der. 

1r.c nı<':ı~1..ol1 Frtın l:" \: .. ,.!- b"' ·il('r, 
kuı~unn d~ıi!.cn F tıi•t. t-Cr ııl"l ı· ı·ln 
h:ıt raluı:ı L~!ı· ~Y~t o!a."ıe bayrak.- j 
:2r.;,

1 
;-; .ıycı. indı:rı:~-~-~· --ı 

h<I ,.~ '!dd•tlc ccnl:ndır.J"cak. 
J;; rdır.· 

Srıı Tcl~raf - Valin:izin ,.e 
ikll:;at J);l;ldüri.inün iza~:ılından de1 

anı ~ı.ı.<lıg1 vet~~ ... ·I' !zdiltan~ı dr.
h• ziyatie ıi'ılıyaçlan f&ıta t'kn·"k 

a aıılaı· tev\ıd ellrckteJir)ı> . L'n 
mikt'4r. bo laşlıri!•ltgınn ~,;ı i ... z
la '<,.:el: almak bıc cie do~ dc
ğıld r E~~r h.ılr: n nu "1<lıh ~ll'

clan st fa<l , e ka\h-an, tın sak
lt.} fır !le~t.:ır \'9: htın ltirın 

d rh~l \·e i1dJ.eı~ t~c:ti.) cl4...~ .ı.a

z:nıdır. 

1 

\ n .. iedıyt I!( ·sl, k•sa b:r 1 
ut ı1~ b·>ylı~ rrck J.ı;,ıyı sclfın1lcı. - ! 

n1ı~. Bı i.., ii;:ç:n:n ·ı.n..ı.L .c~aa'.ı. hak .. 1 
ı:tntl:-ı l'ı:.,. r "t .. ,ı·ı:Jarlıh:ı~· takat 
u~·h~nk:1 ruz1 1c.ın•t•Ll\J r:yast.:\ dı .. 
var.t \'C' -:ta !ı ı cncün1en J<;t nıa .. 
ıı rı ın.ılı,r~ ıc; P Ja 11 tza"'ıa•ını 

,.,·.ü.ca~<. p<.:~, c~t \',.. ''\.<'(.~.ı:, I;' v -
n., •. \le,.. .. .-,ın J.-tı"'ına~;~ ını.ırafcb~'
lLt :\IıJ~t Şcnn~ :('ve IlJşYek~lın~.
ı:e taılnı ı,,. o;ırull3rı çekıl-. .sıı 1 \'C 

i::ıotôr.bu'ı ., I~eı~ıct n·ht tUmIJ.7 ı. .... J 

nıe 1 niinli i~ı:- Baı.; ...... c;1~ f f{pf S::ı\·- 1 
cia - '1 \la\ rhı:hu •• n~u.yn corır.e l 
'l~.J..:11..;..ı: ı..ıL.ı.•L.ı.u..·t,t· ıL.ı t~b~rü.t et. 1 

t('h' RC)'C' n-ir ·i~ u!~ı.c: <.t;r K .. rkJ 1 '·!1 

ş .alı:- d•1ı?1 uzi-n .. ıı ,-c Rosbf iı~ 
p,-.ğn::> ınrl;ın g!'ı;-ctı rfenı:·:v,ıt:ır: artık 

.\1ıT'!:'1 ~3.\'..ı !.:.U\'V'etil!ı" r·n boırb<ırdt- }
m~n'ı.rıı~n n~:ıruı hulı n~~:ktadır, 

sev ~~ET TEBLröı 
1Bütün cephede 

- \"alnız telgrafta kif:ıyC't l'dil
n.e ·~rsf•arl değ l:ın. Ht:t !<'u•ı1. 
huru•l.UZ ve Ba~\'ekdimız i:ıotnr .. 
buluınt ıun itncı Pıa btl~ • ._, ,._ 
n-:lyct \·er:) ~rJ:ır t·t· hitr.._:yt· t,~

\·t:rl!) crl.J.r. Binü~ laIL·yh Tak.3irı1 
gf/.;::-ıine İ.sırel İr:i'ınü ı il'intn \'l.'

rilr1 f.:S'"ll VP oı .ıda ;"!iı· he,\·kt-linin ~ 

diki:rr.csiııi, 'lozkoparnn cadd~.;i~ 
ne ıic Refik Sa\Uaı* naı..ının 

tı.klıf ecicr! ,.., 

\'•lı \'P &ledıy Reisi, Riyaset 
rı,a'- n ın!n da a'·nı f'kirde hu
lundı 1iu'1u. esasen hul'' h ... zıri : .. 
d·ğı:-ı ŞÖj en"tı;, r• el·~ bu teklifi 
alkı::lal l..i. kabul ctuHştı.r. 

muharebeler \ 
devam ediyor

1 
J Mos),01·a l (.l.A.) Soı:yet i.<- ı 
i tih lııırat lı iirosıı r.un d ıin flP<'e 

1ıc('rctiigi ncbL;~'l. 

31 i11J'e. rınde 1ıii.tiiıı cepiıede 

vı.u.lıar~uelt!r dct:J.uı etın.l§tır, 

İçt'\.m, eğit>ııelim, ııe,'edir geçen hayat. 
llc>r ak,;ap MAKSİM'l' gel gamını derdmi at. ' 

lst. Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
•·E'S! 

a•1n phnaco;~khr . 
2 432 li lJk kl\l'l teırı.ioall".l•n Bakırköy M.llmüdiirlüğüne yatırılarak: tntlk• 

boz ile birlikte 13.119.tl Pe~·~n1 C" r;i.onü ~aat 1130 da Yeşı1kiıy !Ia\·a ~fınlı .. 
l>tı'>•> AınirUtı. Satınal!na K'ıtni!'Yı·ııv1ıdtı b· ·, ıa1arı. 9439• 

• A 

Istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
l - 5000 k· o 150 ~ k çc-l: - ..ıbn,j, ~ak.ır. 

2 Kat'i tcnl.in:ıtı lan c6J7• !'ı-anırı Ba:Ctrköy Ma!JnüCJrlügı.ı.ne yo.tırılaı .. 
m kbuz· il« lı.dtkte 13.I 1.941 Per-şcrnbe gf.ın l saat l 1 <ie '\'(':-;llköy H"\·a Depo A-
m rl•ğt ~: ~:ı~ a k."J y n11nrla hı..:. 1Jn rnast 

3 - I. ! \' l' - e •n .ı.:.: ~ti:·t nler tat' lır. ı 11 •u; h r c:Lin 
şaal 9 J.an l i ye xadJr Yf.iılkuy H ... va. Jıllnlakd Depo Aıu!r~i!ıı!lnt" murac t .•n. 

•9190• 
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r. 
.ı lngilizle<e parmak ısırtan Japon casusu 
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~--------------------- .. o. :!2 
,ı -- , 

OHA 
Türkçrye çe,·ıren : İSl\EXDER 1'', su· i'ELLİ 

Bar.a öyle geliyor ki, Mister i-Iiso'un da 
göğsünde baltası, cebinde de rövolveri var 
1. :~, IJc..: J.t!a olu,>•oı.. Ve bizin gibi 1 Bir ycıbanc ban; ,.urcıbi i r. 

lıC'1·\c ~ nur. ... ş.ıh t oluyor. - Nt>deıı bu ei.ı~ıyt:Hc iz bı.r;ıioyor-
Bv.> l', 1n311111n güıtlnün önünde her 1 &tın?. 

ıJ k,.k }JQir ki bir ı.lnem::ı s.ahncsi atı- O yabancıya QO)lc cl"VllJl \eiebili-
!~·h l;ö) lllC' 1.:l·kt'l ~ tiJilhsıı. gl?Lır;ck ıiın: 

uuu kı.ı 1 d~ı.·'· - Biz,m prerslpin"ı . .:, ka~ı. dökn>(>k 
L:~n.a ~~yıe gc1-yur ki, ).tister IL.w- değildir. 1'':ıkat, h;t.: bir zaı•'Jn aptal-

ın.ııl .JJ. 'o Jnde btılta.'U, ceLlndc de ca Olrr(>yi cıe iateır.cyh •• ,t3i7i üldiirn1ek 
rovu!.\·t1·1 \a.T, Çün!,;,ıı, ben barda tu- istiy<.!;E'. undan Once davra~~~1111sını bil-
"·aıe-tt-en Cl:i:indüJtU,m :.eaıııan~ cTehl;ke d·~imi;ı:'. göst"t-rAlCk isk'rlz. İı. btrak-
varı-a ben de bir O;ılta !.~ı\: ur<ı7b11 .. -. - H~ak b;.ıh~h.c gel:nce, bu da o adanıın 
'1l 01 ti. ,Ben tclılik •uı11.. be,·, al·a! oldu- bu t:czoıya ı:ıyık olrluf;o.nu gö. .. 1ern1.ek 
\;Unu i-ilylt:y.nl-e H1uo genlç. bir nere tç-in yapılan bh.· işaretten b01~ka bir 
Jln ı~tı: Bund:.:ı 't'iladtrft k1, kUrJl:JZ ~~ dt.J;ildir. z.ra, j;;ponl~r lnUkar:ı~ 
.ı."E'jİllör baJta5'.Jz gc ı:iyorc:u. alı :)&Hıl çı'k fyi blHrJer 'e bunu yap-

Rövolvcr be.hsın~ g~l\nce, lokuırta- n1ak.ta g<;cik lr.r. 
dJn b~ra g:idcri'L.('ı~ otomobil irindc + 
b,ıııit ı nruyorJu: 

- 'l";..h;ınc-d kullanır ın1<-:ınıı;1. 
'""!f Kul!tın:naSJnı bi~irlm. Fak: ı, ta

~:.n:ak JC,:ton1unu hl~tmed:nı <lıı,(tiyc 

k~dar. 
N(.-.yçrk\a ara ı ~ bu "ihtiyacı du

Jo·acııi:ınıZ}i ıanı,.orum. Çünkü ·n .. ül\ 

bur~ıda. sık !Uk Larut ~-efi ahn::ız~ , oJ.:
• eıil bl ş bir l.ah lb~hir zabiti g:bi 
f ı~tten r. in~ burnu Nev .. 
,yorkt.a çeJik ve kolonya kokusuııdau 

ııy°'de barut kokusu arar. 
- Ne garıp bir mcmlc~t! 
- .l:!\et. Cc>k gariptir .• 
İşte bu m.uhaverctlen o.nI~mıştım ki-, 

Hisıo ~yni :utmnnda. da ı-övolve 'bşı-
1o«lu. 

Yeni b::ıltamı kılırJn:ı koydukU:ın 
sonra, tekrar yataiı;ana girdiın. 

Kt.·ndi kendime gühlyonrl: Yarın ı 

His~odan Dır rôvoJve.r a!Jrsın1J tanı tec-,1 
hi:1.aUı bi g;ıng~tn· olacağım.. Ben.1 
gOrenler sır.emn. yıld1.2.ı olduğumdan 
tilpl"'.A'! edcrn~Lt!r. GU:nrltizlert sütildyo
da arllsUık.. Ge<:<!lcri hayata karışıp 

teh.!ik<;Jı nıüc~ıdelelf'l'e ginf'llek. 
i:te Nevyorkt:ı vaıtfeme bu ~kUde 

t;:ş~ ınu oluyonl'tl' .. 

G~ıcril!ıi kiıpamad::ın 11r.erak etti
gım bir nokta ~itınırcı kuı·.:ı!;ıyıp du
ruyor: Aeıı:ba yann sabah, g::ı.7.etelcr, 

b•rda.ti cinayetten ~ .,.ekUd<! bah!:ie
dı:r.tkl~r"J 

l!k litıet .. J0tponlıi.ra hiıcunıla başlı

Y cakhır1 ph siz, Çünl\:li n;r.ktuınn. 
~ırtında (ht1..-kacldı..:s joıporı ı::::.ıt.,şı) ıU 

GAZE'fELERDi' SES lı'OK? 

Erle sa!Xıb, her z: .. ınan.ki gibi cr
eıı alktmı .. Çar;ab•k giylııd;m, 
Sc.aı Sckfz .. 
B'-1 ta~tte Mhter ltl:.so J.~ bulu§u-

rw. 
Birlikte kilhvaltı yapıp sekiz. bu

çukta ~tü<lyoyn gitrr-ek üzere p~n~i
yondan ç1k.aca~ız. 

İşte ?ı.tister His::;o gc1:yor .. 
Elinde bir' kaç gazete var. 
His.soya ilk sözüm şu oldu: 
- G~zeteler ne yaz..;yorJar?. 
lhsM> gazeteleri mas;;'mln iistüne 

bıraktı: 

- Hi~· . 
- Jliçı m~~! 
- Evet. Ak~nmi<.1 h!ıdh:eden bir kc-

liıne bile yok .. 
- ·ruha! tıeY' 
~ Evet.. C"o~ tunaf Ac::ı.bcl balta 

L-..rıbt!l ttınedi n;i?. 
- ~Iümkün t.Icgil. Ve buııu uzaktan 

siz de gö;dCnüz .. Sivil nıcmur tahta 
duvara J ... · ışık g:"bi duruyordu. Ba~ı 
oınuzl.:ırı:ıtn ü.stVne srı.rk"rr.ıştı. 

- O halde b•r ihtimal var. Zab~ 
t.:ı ır.c~E!fyi iyıcc u1e:clcn~'Ck jç:n ga-
ı.t:te!cı·" \·erır.err •l!Ucak. 

- Aotcrı d;l bu rı Urr.c:Un mü?. 

- Munıkun dcf;'.l. M"tb~at serbest-
tir .. Re~· <luyduı),?JT\:\ yrewr. Fakat bel
ki azetC"~r iıw u 1H.>ndiliğirıd-t.n duy
n:rı .. 1lil;ırdır. O z;. .nan ı.lbıta ihtiya
to ri~y~t:c hfıdisc·yı. bır iki gün sa.k
lıyabi11r (Devamı var) 

( Bunları Biliyor mu idiniz? ) 
Bir günde 25 bin 
piliç nasll çı ar ? 
Bizim b:ld>ğimiz piliç 21 günde 

ve tavuğun altın<lan çıkar. Gerçi 
pillç çıkarmak için •kuluçka ma
kinelEri• de kut:anılmakta ise de 
bu makinelc:r henüz bizde pek çok 
iaammü:nı e:memiştir. Amerika -
tla ise bir günde 25 bin, yılda 1,5 
milyon piliç çıkaran makineler 
istimal olunmaktadır. Yumurt~ 

lar bir fırın lıalinde olan bu ına. 
kineye konur ve elektrik cere -
yanı verilir. Bu cereyan tavu -

ğun altında.ki sıcaklığa mil6avi -
dir ve 6aıbittir. Yani h;ç değiş -
mez. Bir defada fı.rın 740 bin yu. 
murta alır. Blr günde de 25 bin 
ıPiliç çıkanlır. 

Tüfekli bahklar 1 
Şark denizleriıı.de 'Yaşıyan ve 

(Kael«lon) yahut (Şaetodk:ın) na. 
mı wrilen bir nevi balık da 'ar. 
dır ki bu 'balık sinekleri avlıya • 
bilmek için tüleği vardır. Daha 
doğrusu böyle bır tü!ek ;htira et.. 
m· r. Bumu tüfektir. Ve atlığı 
ku n da bir su ckmılaeıdır. Bil
mem ki bunun Msıl olduj;runu an. 
Jıy~ldlnh mj? Bakınız nasıl <>
lur .. Balık burnuna bir damla su 

l aM•kl.:n sıonra tüfeği dolmuş de. 
mcktlr. Bur.dan somu ava ç>kan 
,.e suyun üstuna~ uçan bir sinei< 
görünce yavaş yavaş sessizce si
neğe vaklaşır .. Ve ni~an alır .. Tü. 
fek 'ki gözünün arasında oldu • 
ğundan nişanlamak bal.k için 
gayet kolaydır. Ve hi~ bir zaanan 
attığı kurşun bQia gitmez .. İşte 
•balık uçan sfaıeğ; nişanladıktan 

sonra <.tL'Ş «!er. Ve yaralanan lıay. 
van suya düşünce balık hemen 
koşarak hayvanı yutar!.. 

En büyük börek 
Amerikanın Kalilorniya şelı • 

rinde Jan Poli isminde bir ahçının 
kızı geçenlerde evlenmiş. Düğün. 
de davetlilere yemek olarak yal.. 
nız büyük bir börek çıkarılmış. 

Kaliforniya gazetelerinin verdiğ! 
malfuı:ıata göre ahçiba§ı ibu lıö • 
reği pişirmek ıçin 120 kili> un, 
28 tall'Şan, 6 öküz ve 18 koyun, 68 
kjJo sebze, 12 kilo soğan, 12 kilo 
9al.gam ve havuç kullanmış. Bu. 
nun ağırlıı!lı 200 kilo imiş. Pişmesi 
için tam 2 gün 2 gece lazım 

gelmiş!. 

Da etlil •rden bir kısmı ömür -
lerinde bu kadar lezzetıı börek 
yemediklerini söyliye söyliye 
tadını hiç hatırlarından çıkara.. 

mıyorlarm!§!.. 

TEFRİKA: 35 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Y•zan: :H. SAMİ KARAYEL -------' 

M~akcrelerde Ri...al-elpcnab. Efen- ı 
dun.izin da\ eti vakıaları netayici oJup 
binaer.alryh ensıır ve esbap ne kadal' 
Jı::esrE:t ve kuv\t"E.t ~>olsa nlüşarünileyh 1 

Hauet1eri fu.erlerindc bolunınadı.k<.:a 1 
-O uman için- isl.inıın iJt"k;, bula
na.ıyae~ığ;ru bılir~crdi. 

Falırl KAiııat ECendin1ı~ itse echabın 
I' 'crctinden sor.ra Alekkede yalnız E
bubek:irüssıddSk ve İınam Ali (R. A.) 
T1:ızrc-tler!ylc kaJrııış olduklarından 

Leı· ne isterlerse yapabileceklerini ı 
:ı:;ınnder1erdi. 

Şu kadar var k1 ötedenberi Arap
larda şcreti kabile ve nisbet ve kara-
1Jı•t da\at-ı 11ek nıühhn olup hususiyle 
:·on z;nntınlarda kabaili gaireden de 
}J·• ("ogu iman ct•Hi.c:- oldnkJanndan 
l f;ı .rrtı Ri-;aletpcnahın taraftarları 

zıyadelt;mı~ti. 

ll cihetle şayet kendilerin suikast 
oiunursa arada bir kan (favası c;ıkarak 
ka.bniH Arap n1eyaıunda bıl.:ıııez tü
k.eı\lJıe" b.'.id~~!t;r t.c~llı..i.L etırıe;inden 

ihtirdz l;'Cierlerdi. 
Hu müJ.,Jıuza..ya mebni bcı.zısı Rcsu-

10!lah P.:fendtn1iıi bir nıahc:ılli mah
SWit.a ve tevkif eırnl'k ı-eyiı;.i beyan 
ettiler. 

Bir k~n11 diğer;: bunu kabul etnı.e-1 
di!er. Halbuki bu iki c:hetin de nru
vatJc. oln-:yaıc;ı{ı:ını billrlt>-rdL l\futlak 
b:r ŞE~· yapııkik li\zınuiı. 

.Niba)·t:-t rııü~rikleri.Jı büyükle-rin
den ıneşhur Ebu Cchili rey beyan et
nıiye ba:;ladı. İşin önünü alıJ")l(lk iı;in 
Ilaı.reU Muhaınn.cdc (S. A.) suikast
tc-n başka <:are oltnLıdığını ileri sür
dü. 

Bun\Jn için her kabileden birer a
d.um g;dip vak'a ewı~s1nda beraber 
bulundukları halde bitt.ıbi k;;tili t:ıyin 
ed<.'miyel-eğindcn ,ır<:h.ia. iLı.ıhurundan 
korkulan kan da·.-a"lı milrunı zaman
la unutulup gick.""'<:cğıni ti0Jl4...'Cli. 

Ebu Cehllin bı1 tı~rtibi m~clbce ka
bul olundu. Ve ıy, bır tertip oldtı. 

Bunun 'Cıc.:11ııı,; .h.u.ulelt:ı:u<.n b~r 

Ask e rv.~~.~.~~':!!!J 
Alnıanlar, Rus ordularını Volg~ 

I ve Don nehirlerine doğru atml~~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
çalışıyor. Ruslar Moskovayı tahh" 
ye ederek hu nehirler gerisin" 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser çekilmiye mecbur kalabilirler! 
İtnbınôa giinde 3 kaşe alır.abilir. Her yerde pullu kutuları ısrar in iste)' iniz. 

Yazan: EMEKLi KURMAY si!!!! 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 18R3 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira1ı 

Şube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziroat Bankasında kumbaralı ve ihbanız tasarruf hesapl.ırmda en 
a.ı 50 lirası bulwıaıılııra senede 4 defa eekllecek kil!''& iie a~a!ıdakl 

plana göre ikramiye dağıhlır.cıtktır. 

c adet 1.000 Liralık 4.000 Lire 
c • 500 • 2.000 .. 
c • 25G • ı.ooo • 

40 • 108 • c.ooo • 100 • 1511 • 5.000 .. 
120 • 40 • 4.800 • 166 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ;ııralar bir sene fç'nde ~O liradan 

.şnl(ı di1$rniyenlere ikramiye çrldıj(ı takdirde% 2c' faz]asile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: I Eylıil. 1 Birincıkilnun, 1 Mart 
ve 1 Haz·ran t.:ırihlercnde çekilecektir. 

~---------=-mmr.ı----=-----:cıım-' lstanbul Nafia Müdürlüğünden:· 
20.ll.9-4l Perı;ernbe günü saat 15 de- İsUlnbulda Nafia J\1üdürlüğü Ek~iltnıc 

komisynM oüasında (11205.16) lira k<!şit bedelli htanbul Teknik Okulu maki
ne lô.boratuar1 -ln~cı.atı knp.:ıh ı.<ırt usulilc ckstltmeye konuJmuştur. 

.l\·Iukavcle cks.Ht..ıne-, D:ı.>·ındırlık işleri geneJ, hususi ve fenni ~artnamc.Ieri, 
proje k<.~if hul.lsas.iylc bw1a nalteferri diger evrak dair<!Sincle güri.ı:lecc}\tir. 

AtuvakJ...ut t'E!minat (841) liradır. 

İsteklilerin tcklff nrektupLı.rJ ve en az bir taahhütlcı (J0.000) liralık. bu iı.;:e 
benrer ~ş yaptığınn ,_ıatr ldarclerin~n almı.?ş oldul:u V('AikRlnra J,..Linodcn İ.::;tan
bul Vl151ettne müracaatla ek.'lltme t.arlbinfjen t;,tn günleri hariç (3) gün evvel 

ulınm1ş ehliyet ve 94:1 yılına ait Ticaret Odat:ı vesikalarını havi kapalı zarflarını 
!?0.11.941 Perşenıbe günü Eaat 14 de kaaar NDlin MUdür!ugıtn.e vcrrueJeri. 

(9430) 

ro;iet Dem:ryolları ve limanları İşletme U. Maresi İlanları 
Muhaınn1en bedeli (3500) lira olan muhtelif nuınarah:ırJa ~·OC'tJ J.:uıu ec

za.ne ka~e~i (J7.JJ.l04J) t'«i.'J.rlesi gönü sna.t (14) on rlör•tc !ft:Jd.-.ı)hlşada 
Gar binası dahilindeki kJmh.-:;on tarafın dan a(ık ek~Htme usuliyle satırı alına
caktır. 

Bu işe girnl.Ck JStiyenlerin (262) lira (50) kuruşluk ınuvak.k.at teminat ve ka~ 
nunun tayin ettiği vcsafkte birlikte eks.iUnıe günü saatine kadar komisyona mü
racaatları 1.-:tı.ıındır. 

Bu ııe ali ı;arlnomc>ler komisyondan parasız olarak dağı!ılmaktadu·. (9524) 

e TAKYtll • 
lluml 13~7 Hııur Hloı1 UfO 
B. TEŞRiN 

180 
ŞEVVAL 

19 11 
Yıl 941 Ay 11 VasaU 

VAJ\.İ1 
Ezanl 

il. Teşrin 
S. D s rı 

6 30 GQnq l 24 

1 
11 58 Öll• 6 51 
14 47 İlLindl t 41 
17 06 Alıfam 12 00 

Cumartes i 18 39 Yata 1 3\ 
4 51 imstk 11 44 

tok adaınlar toplr.ııclılaı. \'e gece 
Hazreti Muhammet (S. A.) uyurlar
ken evin~ b..'lS-ıılrnk ö1d;ir~c teves
sül eylediler. 

Vnkta ki gece olnlu~. Cümlesi kti
n1e, küınc l!:ııl"'f"ti ?J"uh.:ınnH.'<lin (S. 
A.) evinin yanına P,t'f;p toplandılar. • 
Ve k.:ırarl;ır \"C(.·hil<' uy"kııl.ı zanı.a.ııın~ 
k; d:.ır bt:klcdilcr. Bunl'" ·ın bn~ında 
l::lbu Cl·hlt de vardı. 

Mü~riklcr, llaı.rct: lluhar..1n.edi (S. 
A.) renıaat halinde ve k<ıbile1erin 

muhtc.l~t olan k..aloı.l>alı;ı:ı ile öltlih·e-ı 
l'eklerdi. 

O gece R!saletp<>ooh Efendimiz ya
t;ık!.iıı-ın~ı 1;ckilıntdt11 Cibı·il 1\:Cyhi.s
f>el;J.111 gelerek valt'li..)l haber verdi. 

"\ .. e, Cenabı Sıddik Hazrelk·riyle be
raber },;l.'rc.:t• non ~ ~.ri1l:ıh uıc:ı:un ol- ı 
<ltıklarıııı 1ii.:~ledi. Ri~lctn1cap Elen
d:mJ:~ de ılerh:ı.l ev1erindc buhman İ
nHım Ali IJ~ıretlt.wiıü ça~ıraı·ak üze
rinde bulun::tn baZL crrıan;ıtı sahipleri
ne vcrihntk i.l:ıerc Mü~arünileyhe tes. 
lim elli~ \re J~cnd!~eıi hicrete m<:zun 
olduklarnıdan kendisinin dahi kari
ben P..feıı:ncyc gitmesini tcnbih etti. 

lfa:ı.rl·ti Mı·han1nke't (S. A.) müşrik
leri iğfJ.? ic;lıı yataklar:m:ı yatırdılar. 

JJaı.reti AJuhamn"l.Cdin (S. A.) evi her 
tarart.an muh:!Fara. edllm~ti. Bundan 
rlohıyı lla:.-:retı )'Lıhanın'J.(•din (S. A.) 
rv•crinden CJklV bh.:lC;L tLıııele-ri ınüş
l.Uid;ı. 

H A M L E T 5 perde 

İSTiKLAL CADDESiNDE 

KOMEDİ KISJIUNDA 

Bu akşam saat 20,30 da 

KÖRDÖVÜŞÜ 

Cenabı İr.ıonı Aliyi Hazreti Mu
h'1rnmet (S. A.) y2!,klarına yatırdılı:
to.!ı so.rıra yerden blr avu( toprak aldı
ı.~r. Yasin SO.r~i Şerifcslni: 

Veo c~;;!n;ı min beyni eydihim ... 
Hah .. 

Ayeti Kf' ime'iinin nihayetine kadar 
okudular. Top~etı nlÖ.f,rikle-rin üzerine 
serptiler. Ve ;ralarından seçip gitti._ 
ler. 

Mü~rild~rin göı.lcri görıncz oldu. 
Çok gt<:ıneden müşrik1erden olup mıı
h.a5:ara hattında olmayıp hariçten ge
len biri ark3daş1arını toprak içinde 
görünce gUJmiyc ba~ladı. 

Vt, ~ı.itad ... $ları eebebhU sorunca: 
- Jialiniıi görmüyor musunuz?. 

MuhDJnn)(-t Alcyhsseıanı sizi uyutup 
savusmuş ü;ı-eriniı.c, başınıza bakınız. 

Bunun üı..crine mUşrikler üzerlerlni 
toprn.k içind<' görünce hiddetle hanei 
saadete hücun1 eylediler. 

Vaktaki içtriye girdiler. Hazreti 
Fe-ygan1berin yat;ıklarınd.a birisi yat
m.ıkttı. olduğunu gördüler. 

Mü.şni·kler, yatakta llazreti Muhamı
mct (S. A.) var d1ye hilcuın ettiler ise 
de ya~kta İnıam Ali HaıreUerini bul
clular. 

Bunun ü;;.erine Cenabı Risalctpena.
hl sordular: 

}.'Juhamme<lülcmin nerede?. 
- Bilmem. 

(Det: amı 1ıar) 

1 

uu u·p· • ••• •• --- "•· . ~ 
ı---:::1( . ~- ... , ı 

-9,.. , . ". o 1 

l 

18.03 
18.40 

19.00 

19.15 

Son Teşrin 1941 

yaı·ı. 

MUzil<.: Çifte Fasıl. 
~1üı..ik: Radyo Caz ve Ta11ıo 
Oı ~eı-trB>ı (İ, Özgür ve Ateş 
13<,cckkri) 
Konuı;ıına (Kahr:ımanlar Sa
oti), 
l\lU:ıiA:: Rad,yo Caı. ve Tanao 
Orltes1.r:lsı Progr.&.nunın De-
vanu. 

19.30 Memleket Saat Aşan ve Ajanıı 
Jta\JerlerJ, 

19.45 I<oou:;mo !İaşe Saati). 
19.55 .Mu.ı.:k:: Karu.-ık Şarkı ve Tür-

kiHer. 
20.15 R::ıdyo Gazetesi. 
20.45 Muhtelit M;.ıkrımdan Şarkılar. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 l\1üı.ik~ Dinlcyicl İı;tekleri. 
21.45 Konuşn)D (Güntin J\.1-cse!clerl). 
22.00 Müzik; Radyo Salon Orkestra-

sı. (VioJonı!t N<>cip A·ıkın). 

Ninnj, 3. Tek • 
22.30 Memleket Seat Ayan, ve Ajan1 

Haberleri; ;?:ira;;..1, Esham -
Tah,·i!Cıt, Kambiyo - Nukut 
BorS? ·ı (F(vJt). 

22.45 J'·'fil<:ik: Rarlyn S:l!o:ı. Orkestrası 
I'rogram1r.1n İkinci Kısmı. 

22.55/!?3.00 Yarınki Pn,gr ~;n ve Ka-
ranış. 

OTEL 
TOKATLIYAN'da 
5 İkincileşrinden itibaren 
Meşhur Macar Viyolonselist 

STEFAN 
KARNOCZY 

Kon'cr ve Cuz Klasik Orkes. 

trası ve Şantüz - DİZÖZ 

Lilo Aleksander'in 
iştiraki le 

Musikili Yemekler 

1 ve 

'9
3
D ... a•n•sl•ı•m8111a•ti•n•e•le•r_, 
Devredilecek İhtiı a Beratı 

•Hamur halindeki maddelerin 
ve bilhassa zeytinlerin santrifüj 
yapılmasına mahsus usul. hak.. 
kındaki icad için lktısat Vekale
tinden istihsal edilmiş olan 23/10/ 

939 tarih ve 2818 No. lu ihtira lıe
rat:run ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut ica.. 
dl Türkiyede mevkii fiile koymak 
için salUhiyet dahi verilebilece
ği teklü edilmekte olmakla bu 
hususa !azla malumat edinmek 
istıeyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 _ 3 numaralara mü. 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Sahip ve Baı;muharrlrJ Etem İzzet 
Benice - Ne~riyat Direktörü 

Cevdet KARAJJİLG iN 
SON TELGRAF MATBAA.Si 

1 - şi, IAL CEPHESİNDE: 

Bu cephede biiyiik bir değişik
lik olmaınıştu. Göller, nehirler 
n bataklıklar henüz donmamış 
olduklarından kar \'e çamurlu a. 
razi, nıoWrlü birliklerin hareka. 
tıiın nıiisai ı değildir. 

Lening-rad bölgesinde, Ruslar 
Alınan nıuhasara çeııbcrini yar. 
mak nıaksadile çıkış taarruzların
da hulunıııuşlar; fakat muvaffak 
olamaını§lardır. Bıı cephede bu
lunan Von Leeb ordnlan Lenin. 
grad önlinde müdafaada, fakat 
Vologda ve Moskova istikamet
lerinde taarruz halindedir. 

Vologda Buz denizinde Arkan. 
jel limanına giden yol üzerinde 
ve Volga doğusunda mühim bir 
mevkidir. Mareşal Voıı Lceb or
dulan bu mevkii işgal ederse, Ar
kanjel yolu kesilecek ve Ameri
kanın yardım için .... ı limandan 
Rusyaya sevkiyat yapmasına im
kan kalmıyacaktır. !''akat şimdi
lik Vologda erilmesi kolay bir 
hedef değildir, 

2 - Jl.IOSI )VA BÖLGESİNDE: 

Alınan orduları (Kalinin - Vo
lokolanısk • Jlfojaisk - Jllaloya • 
roslaveç - Kalu;:a - Tula) dan ge. 
çen Rus müdafaa hatlarını hcniiz 
yaranıamıf !ardır. Fakat Orel'den 
Tola i<tikanıetinde bir parça ilcr
liyn•k Oka nehrini geçmişler 
ve Tula iiniine varınışlardır. Tu. 
la şelıri rrsmi teblil;lerde yeni 
geçmckteılir. Bu suretle l\fosko. 
va başındaki J\lnıan çenbcri, şi
malde Kulinin'dc ayni şekilde 
laılmı~. fakat Moskova cenubnn
ıla doğuya dcğru bir parça daha 
uıaınıştır. Tula, llioskovanın 160 
kiJoıne-tre renubundadır. Bu mev~ 
kiden sonra Almanlar ya ~imale 
Moskovayn veya doğuya Riazan'a 
doğru ilcrliyebilirlcr. Bu hare. 
ketler, cenupta Timoçenko ordu. 
)arı ••i: ce-nabınııı Moskova ile 
irtibat ve temasını kesecek, ve 
vaziyet - evvelki yazılarımızda 
da tahmin ettiğimiz veçhile - Rus. 
!ar i~in dalıa tehlikı>li bir sa!bn
ya girecektir. 

Ruslar Moskovayı müdafaa için, 
elde mevcut yeni tanklarını ve 
toplarım cepheye siirınüşlerdir. 
Şunu itiraf etmek Jbınıdır, ki 
Moskova etrafında Ruslar umul
madık bir mukavemet göstermek
le devanı ediyorlar. Artık Jlfos. 
kova başında kışı getinniı sayı
labilirler. iki tara! askerleri de 
soğuk ve kar fırtınalarından ko
runmak için kalın kaputlara bü.. 
rünmiişlerdir. Muharebeler yal
nız giindüz saatlerine inhisar et. 
mektedir. Mevsim ve hava tesir
leri gitgide fazla hissedilmekte
dir. Rusların Moskova etrnhnda 
lnş mevsimi bidayetine kadar mu. 
kavemetc azmettikleri anlaşılıyor. 
Alınanların Moskova - Viazma o. 
tomobil yolu üzerinde §iddetli ve 
sürekli taarrınlara girişmeleri de 
beklenebilir. Zira Moskovaya en 

Edebi Tefrika No: 54 -----.... 
• •• • 

Hatır için Oldürdüler 
Yazan: AKAGÜNDÜZ 

ne mühür vardı, ne imza, ne l>ir 
işaret. Şunlar yazılı idi: 

(Gösterdiğiniz vatanseverliğin 
(iyi niyetli olduğunu biliyoruz. 
(Faka: esefle bilclirilir ki vazi -
(yetiniz; büyük maksatların ta -
(hakkuku için konulan zaruri şe
(killere uygun göriilmemi§tir. 

(1 - Vakitle ·~timai '1ayatınız 

(karışık geçmiştir. 

(2 - Büyük bir ahlaki buhran 
(geçirmişin iz. 

(3 - Büyük vatanperver Mah. 
(mut Şevket paşa meselesinde 
( • beraet etmekl~ beraıber • isbat 
(olunamıyan alakanız te$1ıit edil. 
(mi.şiir. 

(4 - Yalbancılar ılıesa'bına ça. 
(lışmaktan mahkum olarak Bod.. 
(rum<la yıllarca yatmışsınız. 

(5 - İznıirde Jüşmanlara kon. 

(ser verip millet aleyıhinde nu • 
(tuklar vennişsiniz. 

(6 - İstanbulcla düşmanların 
(harp malulleri menfaatine kon. 
(serlcr tertip etmişsiniz. 

('Bunlann hepsi isnat olsa bile 
(lehinize bir mana 'll'e delil teşkil 
(etmez. 

(Sizi zamanla ve tutacağınız 
(yol J.le takip ve tecrii'be edece
(ğiz. Şimdilik ;ırzunuzdan vaz 
(geçmeniz w i!<inci zarıfı bekle
(meniz karar iktızasındandır. 

(Bir muazzam milli miieadele 
(içindeyiz, her türlıii hayati ted. 
('birlerimizi sükunetle, itidalle 
(kal'Şılarsanız dürüstlüğünüzün 
(birinci delilini vermiş olursunuz.) 
Onların hesabına hepsi doğru, 

hepsi mantıki idi. Bir mazlum 
millet ölüm dirim mücadelesine 

çok bu JOI iizerinde 
bulunuyorlar. 

-11·1 
ya!ıl•ı 

3 - CENUP CEPHESiNDh 
KIRIM VE ROSTOF 
'l'AARRUZLARI: 

t!İ' 
Ruslar Harkof'ıı tahfö'• :ı.,. 

ler; Alınan hiicuııı liıt'aları rı•· 
tof ile Taganrog arasında t••'phe 

· et za devam ediyorlar. Yenı ~0, 

k d T. oçcıı 
uman anı MarCljal ırn.. d••'' 

Alman taarruzlarını )tenUZ oo· 
duramamıs ve Don nehri il• 

0
•t 

.. • c'-'r 1
' netz arasında istikrarlı bır 

01
;· 

tutanıarru~tır. Bu cephe, ta_nı•IJıl' 
le bir sarsıntı geçirmekted1'·10r~ 
nıınla beraber Rusların Jto' 1 ,ıi "d .. d ( ctJllC 
ınuanRJ ane mu a aa 'Jirs' 
beklenebilir. Rosto! koybcd:ı~•' 
Almanlar lran • Knfkas. ~ 11"' 
kesebilirler. Bu, Ruslar ıçııı 
~ iik bir darbe olur. ı•'' 

AJnınnlnr Kırnn'da da to~rr,i~· 
• J tflt11 

dcvan1 edıyorlar. Rcr~a ı:1 ., .. t· 
rl •1 

!er ,.e Rusları hir ııarça gc 11 ,. 
1 tıı• • 

m1sJardır. Fakat bcrzn 11 111. 
.. 51) JI 

mile geçtikleri, Rıı•ların " ('<'' 
ı r harebe hattı olan ,.c .Ta 3 ~r· 

kuru. denen kanalı aştıklM' b~ 
.. J • d • 0 ld 0 zatCJI nuz ıua um egı ır. J·ıl 

rası geçildikten sonra Al~~~c;ı· 
Si,.astopol'a doğru ilcrleıııc •ıı 

k·uı '' Jıareket ve manevra hn 11 •1.,.,.r ·r cdı ı 
lacaklardır. Kırnn i~tı a 11 ·'' 

Karadcnizdeki Rus dnıı•ıı• Mo 
( . t d'" k· bı!l' .. ena \:nzıye e u~t:re ', d!J~tr 

başka Almanlar, Ka!k•~ ~ ,-r.lil' 
sarkıuak irin Aznk denııt · , rı· 

, h"llet' Rcsto{ cenubnndnki sa ı ·p• 
.. k t'alnrı karma veya paraşut ı kfcl' 

dirmi;ve teşebbiis edcbilccc 
dir. 
4 - RUS SANAYitNIN 
TAHLİYESi: 

. ,·aı'ıı.r 
Bir ordu ihtiyari rıc'at • ~ ,_. 

.ken, i"hir1P-ri f~hli)"f" ,.dere911ş) 
nıamile tahrip ederken 5 J~'· 
bölgelerinde mevcut h•111 ııı• ıı·r• 

· · d'' ·01nn:ı nıalzeme vesaıreyı ~~ d'\eıııı·J. 
kelmesi vaziyetle tclı! c 

1 kııl•~I 
Rusların çekilmeyi en·cJcc , ;;ıı 

snnB. 
etmiş olduklarıııdan. . r d,,-
tahliyesinde dalıa tcdbır ııtııı•''' 
randıklarını kabul etrncl< cJiP' 
dır. Bu itibarin Alnıaııları."1ıılP1ı' 
geçen fabrika enkazile . Y: ,.,rı
maden ocaklarıdır. fşJcrıP ·, .. ,ı. 

d :ıu~• . 
yacak şeyleri Ruslar o~ · 'öt•''' 
ga nehrile Ural arasın• 
nıiişlerdir. . , c• 

.... ·ınıt •tı 
Hulasa: Tahmin ettıgı bİ''' 

hile Alman - Sovyet b'.:ti~,ı 
ağırlığı cenup cephesine 

1 
bi ~

etmiştir. Ve Rusların b.•r,,, ~'· 
h ·JJIU 

zatnıası, "bu cenup cep e3 11 :ı'1' 
ıı oı • ıı• hayct Don nehri boyu~ 

0 
b>~ • 

nidane müdafaa etoıeJerıo ,.,. J~ 
ııı ., 

du. Bu sayede Kafkas ~o .,.ı;ıııı•· 
gilizlerle işbirliği ten:A 
olacaktır. 

"'" talı!< Zührevi ve cilt ha• t 
Dr. Ba1rı 0111~., 
. g-ıu ,,ı. 
Öğleden ıonra Jl<Y0 t><f ~' 

camii t.aıııısında J-la~an sa 
No. 33 Teıeroı» 43/ 

- • ı•C
t' .9tı J! 

başlamıştı. Her çeşit ih ıy 0' 
· rdı.J· ·~ 

birleri almakta ynazu . ., •' 
!. seıw g" 

idi, 'ben de bunu ak 1 gel 

tasdik edyiordum. Fak31 13''"" 
. c . 1ır• 

lelim duygu meseJcsın "• 5,r 
bana neresi bildiriyordu· 
ğa hakkım yoktu. .;Jc ıi·': 

Yarabbi ı Hiçbir nokta>. "11 
. d pi". 

kalı olmadığım bir ka 
1 

. r 
.. d ••• zun en... ~ 

Ha},r! İsyan c-tmed;m.. ,-ıf · 
d']1Pı ·1 

dmeğe, lanet eımeğe 1 aıP O' 
• )<B c• 

madı. Biliyordum kı 0 Jleıı· 
benim kadar rnasurndU· Jc '' P 

Jümden hayata dön-Oünı'le ~ 
kendisini feda etıniştır. b'ı•0. 

1 
Dedim ya, hayatımda\ b•' ııl", 

ölümler geçirdim. Fak~ıdJı•' rr 
kadar •beni kuvvetle 0 -eıı ~ 

. d"J1'1· ~ ,., 
rastlamadım. Alı! de 1 

0
er ;e. 

leşten de betersin. Artı!< 
den vaz geç. 3 ,,pJ~' . T . n ~r . ırı' 

Vaz geçtım. a\a dC' 

odama döndüm. Biricik çoc~S"ırl 
eski kapıcım, kansı ';~cv~ııı' 1 


