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hı.yılız tau!'rl'~tt ile tekrar mtıharebcleTc •(llıf\C tılaıı Libya bölgeıııni gösterir harita 

fngilizlerin 
geri emniyeti 

• r rablusa faar· 
.A ,.uzun manası 

İngilizler harekat mevsi
mi müsait olur olmaz 
Lihy~ istikametinde ta • 
arruza ge<".mis bulunu • 
Yorlar. Bu zaruri ve mec· 
huri idi. 

~EMIZZE'i BEJı/lCı:.. 
"' 1 •ıgıJu mduon kırt •ekiz oaat. 
l ~ber; J\fı,,ır ı:a"tı hududunda 
,~arruza g,~ıniş bııluuuyor. Bu 
~~truzun luzuınu a<:ikitrdı ve- .,e_ 
~ · Jıll"rini , ıno bu shfwılardo.a So\-· 
i tt. Alm~n harbinin "·yri içinde 
lah ctıruı,.tik. 

E a 
• . 1 

lngilizler ikinci Libga seferin· 
· de muvaffak olabilirler mi? 
(Yazan: EME Ll KURMAY SUBAY) 

İngilizler )lısırda ·eni tc;<kil 
ettikleri ordu ile Lib~·o ç411ii;ıde 
~·eni ı" biiyiik bir taarruza giriş. 
tiler Bu ordunıın 111C\cud11 '150 
bin ki~i tahmin edilınektcdir. Bir 
imha muharebesini ba§arnıak itin 
İııgilizlcr geçen seırnkinden daha 
miisaH vaziyette bulunuyorlar: 

1 - Geçen sene İtalya, Libya· 
da deniz sevlciyatile ~ncak 250 bin 
ki,ilik bir ordunun ihtiyaclannı 

tenıiıı edehildi; Akd~~izde ~e Lib. 
}·a havalarında hughn görülen 
İnı;iliz iishinliiğil kilr~ısında ita!. 
yaıılaun bundan bü' iik veya bn 
nıc\'cııtta bir orduyu ikmal ede
cekleri bt>JıleLK'mtt. 

2 • Akdeniz! ve Libya çölunli 
ka'1p ka ·ııran Alınan hav11 kuv. 
vctleri, şark cephcsıııe alınıııı~
tır. Almanlann bu ~epheye bü
yük hava kuvvetleri göndermesi 
Rıı~ya harbi bakımından ıor.ırlı .. 
dır. 

3 - Libyada bulunan Alman 

ALMAN TEBLfÖl 

tank kolorduswıun me,,cut ve 
kudret llibarile aznldtgına, yıp· 

randığına şüphe yoktur. Buna 
mukabil İngilizler yr-ni tanklara 

(Devamı 3 üncu Sahifede) ------
Amerika Vişiye 
karşı siyasetini 

değiştiriyor 
v aşıng\on 21 (A .ı\.) - G&tıeral 

Vcygandın tekaüde ııevl<edilrnf.'si
haberi, Amerikada Vişiye karşı· 
ığbirar husule getirml~t;r. Zirıı u. 
mumi efkar, bu tedbirde Vişi'nin 
~·rlin emirlerin~ ıtaat "•lmektiL' 
olduğunu görmektc<iir. Neşı'e<li .. 
;.en bir tt-bliğde Amerikanın Vö. 
şiye karşı politikasını tadile m«
bur kalacağı ve şimali Afrikaya 
erzak göndermek politikasının de .. 
F;i1t.irHmesi ihtima \inden bahse. 
dilmclt-edir. 

. 

• 
lngiliz Tebliği 

Libyada4; 
, Harekat 
Hızlandı 
Tobruktan 16 ki
lometre mesafede 

Rezeg mevki 1 

. . . tt .,_ 1 
,, ını zapte ıK _ 

, Bir ltaıyaa ıırbh 
1

1

1 llavveH ile maJıa
rebeye tutaştak 

' 

Ka!-ııre 21 (A.A.) - İngilız or. 
dpları umumi arargıihının pa»
,,eml>e akşam tebliği: 

Di\n gece kuvvetlerimize men. 
~up öncü unsul'!ar, Tobruk mil .. 
dafaa ~-evre&iııin 16 kilometre ce. 
nup batısındaki dikliktcr üstiinde 
bulunan Rezegh'i zaptctml~ler -
dit. Bu y-0! üzcı1ndc haı eket et .. 
tiğ. sırada zırhlı kuvvetleı;n iz • 
den b;r müfreze Br.el.aobi böl. 
gesınde bir ital:;an zırhlı kuvvı. 
tile muharebeye tutuşmuş, düş • 
manın bir kısım tanklarını tah -
Fip etmi~ ve 150 esir almıştır. 
Bu arnda Capuzzo'nun 48 kilo • 
mt'tre batısında tank birlikleri • 
miz uzaktan Alman tank kolla • 
rını görmüşlerse de düşman har .. 
be girişilme-den çekilmiştir. 

Bu harekat devam ederken Hal. 
faya ile Sidi.Omar arasında muh. 
1elif notalarda müdafaa halinde 
bulunan düşman kuvvetleri üze. 
rincrekı ta>yik d•c idame echlm •. 
tir 

Harekii~ ~nınuniyet veren bir 
~Tule :nltişat" ctnro'!<kd·r. Hava 
kuvvetlerimiz kara kuvvP.tlcri -
m1zle sıkı hir i<lıirli~i yapmışlar 
~ dün bütün gün biivfık lıir faa. 
liyet gcistermi~lerdh· 
Düşmanın tankları, makineli 

nakil vasıtalaı·ı ve ileri· hatlarına 
(Devamı S üncü Sahifede) 

SOVYET TEBLlÖl 

~·l~an·. ,Uman ~uvv.,tlerini 
1 ın bastıran t:ıarrwı mu ·af· 
•kiyctJe inkişaf etmektedir. Ha. 
~'tın tcsbit ediled hedeflere 
~· "atle vasıl olmak hususıında 
a'!~i, gecikme kaydctmiyeceğiııi 
1t"'•ı eım.,k yerinde dur. İngiliz. 
~' lıenı (Ok hazırhklıdırlal, hem 
a {:'"•ün sayıda asker \.·c harp '\"8.-

11:alarına sahiptirler. Alman • L 
t\~ •n miişterek taarruzunun İn· 
~ '•leri •olmuş meyvadan. nıah. 
ı Ilı edcrceııine Bingazi'den Sol. 
~h\,a kadar sürınel~rinden sonı·a 
~.' 1a Şark lınparalorluk kuman· 
ti~ lıey'etiııin gözü a~ılu:ııştır. Si· 
Ilı h ile Biagazi ve Trablus Ji
,.•nları arası ingiliz hava ve de. 

1 'l kuvvetlerinin sıkı bir surette 

1°•a.\sudu altuıa alınmış, İtalyan.. 
t•n Trablusa yeııi kııvvçtler ge 

Taarruzlarımız 
muvaffakıyet
le devam ediyor[ 

• 

Her iki cephede 

harekata bakış 

Libyada kül
li kuvvetler 
henüz tema· 
sa gelmedi 

da Rostof'ta 
muharebeler 

çok şid~etlendij 

1 '•tııelerine fırsat bırakılmamış .. 
~~· A.ynl zamanda Sicilya, NapoH 
llı~aire gibi taha~şiit ve nakil 
lle~kezJeri daima bombardımana 
~1 tutulmuş, Trnblus • anava· 
IİI '."Uvasalası her bakınıdaıı ke.. 
~ tn11t1r. Bu itibarla Trabhısta 
~ 1ılısır ııarp hudııtl:ı.rında bugün 
· kadar İlalyan ve Alınan var 
~ lıunlann hepsi lngilizlerin ilk 
ı;ıauer hareketten sonra gös. 
) dikleri gailet anında Sidlya 
tt'1u ile g~irilmiş olan kuvvet .. 
· •d;,.. Batıi, bunlarm bir kısmı. 
~~ Sovyet hıtrekiıtına iştirak et
. lill>ıek üzere geriye ahmhğt bile 
'4 bıık&ıısız sayılmasına rağmen -
ı..lltenınişti. Bu itibarla iistiin 
~ vııSıtalan ile, milcadeleye 
l •n; hozırlaııınış mebzul kııvvet. 
ttı b . . . "1 e aşlıyan Ingılız taarruzunun 

Hava üsleri, nakliye 
terenleri bombalandı 

Berlin 20 ( A.A.) - Alman or. 
dulan Ba~kmnavıda>ılığının teb • 
liği: 
Şark cephesinde faaliyet ve ıa.. 

I • arruz hareketleri ımwaffakiyetle 
devam etmektedir. 
• Alman tayyareleıi Karadeni .. 
ziıı şimali şa,.ki salıilinde ve orta 
D-On bölgc.,-iııde Sovyet hava m .. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

. Yeni bir 
şehir kü
tüphanesi 

Maarif Vekili eyazıt • 
taki y:ını!c Çiftesaray • 
larda bir kütüphane in .. 
tası için tetkikler yaptı 

1 Uva!fak olmaması ve seri bir 

1 '
1er kazanmaması ihtimali yok. 

~r. • l~vı;im de en tnUsait ,·aktine 
:ı•ıııiş, yağmurlar a·ıalmışhr. Bu 

1~a İngiliz taarrurnnun Binga· 
~~e kadar değil. Tnnus budııdu. 
t l..adar devanı etme•i pek muh.. 
d~l>ıeldir ve İııgilizlerin menfaati Mercandaki yanık Çütesaray. 

1 
e hunu icap ettinncktedir. Şark· iarııı ıııcvcul yan duvarından is. 

ı: A.lınanlorın Kafkas~aya girme. !ifade suretile buııada büyük, asri 
, ' 1 ile eıı uihayPt 1942 ilkbaba. bir şehir kütüphanesinin yaptırıl-
1 '~d11 en kaHlı lugiliz . Alman ması kararlaştırılmıştır. Şelıri-
h~';cadelcsiııin ba~lıyacağı mu.. mizdc bulunmakta olan Maarif 
•l"kak oldu~una göre İngilizle.. Vekili B. Hasan Ali Yücel dün 
~ g~ri eınııiyetlcriııi tc~in· et· bUI'llya giderek tedkikleı· icra et. 
\ lcrı, Afrikoda vu Akdenız şark miştir. 
~ cenup sahillerindr·hiçbir pil. Şehrimizdeki kıitüphanelerin 
~ ~ bırakmamalar mecbmiyefi ilitiyaca tekabül ecll!<-ek der<ccede 
ı. ıl olduı;u kadar .. ark mücade. ·büyük salımları olmadığı için ye
~'?in ba laması ile berab"': j ni kütüphane bir an evvel in.ıa 

tıka "' Akdcniıtlc herhangt olunacak ve tatil gu~lerinde ele a-
\O"VM•ı s uno $ahı!ed•) çık bulundurufacak!ıı. 

• 
Şark cephesinde 
Almanlar bir böl
gede Rus cephesi-

ni yardılar 
Alman ve Sovyet .u.ıynaklarma 

göre, Şark cephesinde va..iyei 
şöyle lıul~•• edilebilir 

Cephede muharebeler bütün 
~lddetiyle devam ediyor. Hava 
kuvvetleri kara barekAtına n1\les.. 
sir surette jştirak etnı-cktedir. 

15,000 ton tutan va
purlar batırdık 

1\lloskova 21 ( A.A.) - Sovyet 
gece tebliği: 

20 sonteşrin gihıii kuvvetleri. 
miz bütüıı cephelerde dü.~nıaııla 
çarpışmışlardır. Muharebel<?T biL 
lıassa Don nehri üzerinde Ros • 
tof'da, Volokolamsk'da ve Tula • 
da çok şiddetli o!ımı~ur. 18 son.. 
te:;riıı giiııü taJıı~p edilen Ahruı.n 
tayy<ı:re!eri evvelce bildirildiği 
gibi 21 değil 26 dır. Barımtz de.. 
nizinde ıopyekf.ıı 1900 tonilato 

. hacminde iiç di'rınan nakliye ge. 
1 •ııis, 51100 toııi!.titoluk bir sarnıçlı 

(Devamı S üncü Şııhlfrde) 1 qemi. dctıi: mııharebc birlikleri. 
miz tarafuıdaıı batırıhnıştır. 

. 

Memurlara ucuz 
basma dağıtılacak -Beher nüfus başına 4 metre 
Pazen, Amerikan, Patiska 
ve 5 çile yün verilecek 
Tevziatta nüfus tezkerelerindeki 

soyadları esas olacak 
• Birtakım t.acirlerın Sr.merb~nk 
m.~!l"uliıtını el alt "'ld~ fazla fü.t
le sattİkları görü!nıuş, h«ikJ U«UZ 

o ak fış ılc satıkı• bazı mal'ann 

1 
daha goıı · ~ltP vP y ' h u. 

ı (De\ ..ıı..ıı J ür.cu SJ}uiede) 

1 

Teka;ide seukedilen 
General Veygaııd 

Veygand 
ın azli ve 
akisleri 

V eygandın uzaklaştı
rılması bir Alman 
siyasi zaferi telakki 

ediliyor 
~'rorısız hududu, 21 (A.A.) - Röy. 

ter: 
Buradak~ Fransız rııah!ilJer:inde Ge .. 

(Devamı 4 Uncü Snhi:fedc) 

Milli İktısat ve Tasarruf 

Cemiyetinin Ha 1 k a Beyannmesi 

<<israf daima bir cürüm ise; bugün 
bir hiyanettir. Stokları lüzumsuz 
sarfetmek bozgunculuktur,>> 
T asarriıf ve Yerli Mallar Haftası 

şehrimizde komite kuruldu • • 
ıçın 

Her yıl oldugu gibi hu yıl da 
önümüzdeki ayın 12 nci günü Ta· 
&aITUf ve Y~'Tli Mallar Haftası 

ba~lıyacaktır Şelırimiule bir ko
mite prngram hazırJ.amıya ba~Ja. 
mıştır. Dil';er tarafta., ·Milli ik
usat \'e Tasarruf Cemıyeti, hafta 
mfu)aöebetilc halkımıza hitaben 
bir beyanname n~rt'<IC'Cektir. Ce .. 
miydin merkezi umumisi tara. 
fın<lan §ehrimfadeki vc diğer yer
lerdeki şubekrinr ş , tamim gon.. 
derilnıiştir: 

Cihan hi:tı u1nırı UCJ!lııcü yılı 

içıııde kutlıyacağımız haftanın 

canlı ve miınalı olabı mes.ı ıı;in 

ona ya~ayan clav laı a ve şartlara 
uygun bir rr dhiyet ver!lmCi>i 111. 
zımdır. Cerr,iyetiıı takip <'ttiği 

gayeleı· bu harp senelerinde en 
güzel imtihanını ~ri)-Or. E~-er 
bir yerli malı harekc"\i ba.ılama-

. saydı. devletim..: esaslı bit- s:ına. 
y;ileşme hareketine girişmemiş 

(Dev.amı 3 uncu S::ıhttede) 

Yu anis
tandaki 

TÜRKLER 
Memleketimizdeki ak
rabaları Kızılay vası
tasile bunlara erzalr. 
gönderebile~ekler 

Türk ıcboasının Yunanistaı -
deki akrabalannR, yakı~larına 

(Devamı 3 lincü Schf1edo) 

e İngiliz planı: l ·Çi 
Düşmanı tam · 
çenherealmak 1 at ş 

to 1 Amerika, fa
: ponga ile nasıl 
anlaşabili. ? 

·- s r Ha!'ekat bundan son- 1 
t 

1 dı 

• 
Japony:ı Mihve:rlc rr.ü
nasebeti kesmeli. Çin 
kıt'asındaa ·ve llindi-

ra ağ içir.de sı ş - i 
nlmış bir Arı avJa
mağa benziyecektir 
Loııdra :ll A.A.) Lıbya<la. 

ki İngili?. taarruımnın hedefle • 
ilini .niitalea <den ',;'irnes'in harp 
muhabiri ~uulrırı ya?ıyor. 

.İlk rernıl beyanatta kulla • 
ııılan cilmlckrlc ha•:taııın tet -
Jdkiııctcn de aııl<1~1lacağı gibi, 
llınksad rrııı.ın, s:rcnaik'deki dü, 
man seyya,. ktivvct)t'rjnin bıl' 

]<,sının. v ock 'l'!Ufıtemd ola • 
ıo~k am n1<.vnıd1tn 11 t'<'mbeT içi. 
ne aı.nıak, bunlaıı AKdcnlz sa .. 
hilkrinc do/lrn • ·w.tırmak ve 

(Devaını :ı üncü Sahifrde) 

1 PLi K 
Tevziatı 

Kooperatiflere yazıl
mıyanlara 

ip 1 i k verilmiyecek 
Şehr.mızde ve d ğer yerlerde 

zati ılıtiyaçları ;çin el dokuma 
h:zgahlarilc dokuma imal eden.. 
!erin mıtlıakkak dokuma koope • 
ratiflcrin<h:n birıne aza olmaları 
aksi takdirde k~ndilerinc iplik 
verilm•.mc"i kararlaştııılmışhr. 
Bu kara" 1 kanunusaniden itiba. 
tatbık olunacaktır. 

5 numara lamba şişe
leri lOkuruşa satılacak 

Bakkallar Cerrııyctlnc yapı:1n 
;hbarlar1a boıı yerlerdeki bak • 
~kalların 5 nun:ai·a lUmba şiş-ele .. 
rini 20 • 25 kurusa sattıkları bil .. 
·dirilmiştir. Bu s~hah cemiyet a. 
zaların.ı ve halka yaptığı aleni 
bir tebliği~ bu ~işC'lerin on kuruşa 
SAlılaciiğını !azla i>tiyenlerin der. 
hal 'Cemiycte şikayet olunmasını 
b:lclirn•istir 

' Bulgar rallna 

• 

· Sobranyanın cevabı · 
Sofya, 21 (A.A.) - S9branya Mec· 

llsi, Kralın nutkuna verilen cevabı 

ittifakla kaLnl ettikten sonra içtima 
de~'l'f mı. on \.l rrı1tş" , HuSu~i ko
ıni"Y r. bu t-<-v<ıl>> nıikunıdaro.a Jlötüre .. 
ccktir. .. 

1 
Tahdidin llalktılı 
bu sabab vHayete 

blldirlldl 
Çııne~ tıı snt ışbn hakkır·. 

da ltükıim•:t )/Pi• '!lir karar 
vem•işıir. /:!11 saba/ı Viki • 
yete tebliğ ol111ıaıı bu karara 
göre çiın°ııtc sn.it <41'\tıdaki 
tu1ıdit kaldırıl1r·1~tır. Bad.t~ .. 
ma eski.<, ııılıo ~er ta,.afta sa.. 
tı~ serbest nlr!raJ... "apıltıNık. 

tır 

ÇERÇEVE 

çiniden Çekilmeli 
Londra, 21 (A.A.) - Va• ıııg

tor.:laki Tinıes ınuhabir,inden-
Harieiye Nazırı Kordcl hal, A. 

mıra! Nomura ve M. Kurusu ıle 
yaptığı uzun bır. gödl~m 'na
sındaı Birleşik Amerikan1n, Th>~u 
Asya<la ,1atüıronu-ı muhafa>asını 
amir olacak b;ısit bır kabı.ılü ckr
piş eden herhangi bir anlaş:nax. 
la . iktifa edımiyeceğini ı<rarla 
izah E'tliı,'1 sanılmaktadır. 
Diğer taıaftan, Bil yük Oln anı.s 

(DEv~ıını 3 üncü S,\.l!' f') -
İL a BORCU uz 

Bir !;aloılın~ bir ka~gın, bir 
çivinın, bir diki'i ı~ncsinin ik .. 
sir gibi dcğcrl~ııdiği günlerde. 
yiz. Bu günler ilededikçe, bir 
çatalın, 1.Jir ka~ıgıu, bir çivinin, 
bir diki~ iğne..inin değeri, hn· 
yat iksirinin de kı' nıctini aşar~ 
casına iJertiye.:ck•ir. 

İşte, aSl!ari ibtipçlannı gi. 
derecek kad•r olsun sanayile~· 
memiş 0Jn1an1n neticesi! 
Yarın Avrupaılon kağıt gel. 

miyecek olursa, kıtap, mecmua 
ve gazeteye topyekiın paydos ... 
Ycd"k partalnr gdmiyecrk o.. 
lursa, tren, vapur, traınvay, 

otobüs, otomobil. lıatla atlı ara· 
ba. bütiin nakil vasıtalar ıua 
paydos. .. Uzuıı lafa ne hacet; 
Avrupanın iılctleı·ini kullan. 
mamak ~arti!e dirilerimizo ha. 
yatın binbir ihtiy~c1nt teoıin 
şöyle dıırsıın, aralı:ı ölülerimi· 
ze bazı öliinı zarur.,tlerini te. 
min imkanına malik miyiz? 
Testere, rende, çivi ve göııyc 
olmadan gı:Jiıı de bir tabut ya. 
pm! 

Bugüne kadar Avrupaya, 
bah'teııindeki Allah vergisi TU· 
b{i ağacının ycmi~ini sttnarak 
kendisine mamul e~ya bah•işi 
temin eden bazı milletlerin ha. 
li, eski pa~a mutfaklarında pi. 
rinç ayıklayıcılarına yardım 
edip de yemeklerin kırınhsı ile 
geçinen bir sınıfuı baLinden 
!aksızdu. 

NECJP F.\z,ı. li.tSAKihtEK 

Yalnız ~u (ark '\'ar ki, o pa.~a 
nıutlai(ı bugün kendi de.-ıline 
düşmüş. kendi mıdesine iındet 
edemez hale geln11~ ve dı~arıya 
tek kırıntı s11.ııra,·ak imki'ım 

her bakımdan ve Lergün kay. 
heder olrrn~tur. 

Bu rn•iyette, bah~esiııdeki 
,\Jlah \'erı.::i::ti 1'ithfi ağatnıı:ı 

yemişi yüzii ),uyu hürJıı;:orino 

paşa ~uttağı!ıdan kırını ı bn~ . 

şi i alan milletlere kmntı tor
ba.ındaki son arlıkları kull•n
dıktaın '1onrJ1 ,.-aresİ7 veı itnd:ıt. 

bJL, aTkail.!->tiİ ~·utuınk tiu 1 raıU .. 
·or mu? 

?de\ zuJat·ıu ınevzuuun ı'-~kil 
eden bu da,;aıa lnı karlar acı 
bir dil kııllaıı.!ıgnn ı~ill ınilto
es~ir değil~ ınt·r:1nu11um. ('iiı.kil 

Tiirk milleti gibi biilıin tarıiı 

be.yunca ~r, .. f ve htikimivetin. 
d.,ıı tok lııı/;da~· taneı.i foda et. 
ınenlis •İr nıill~tin, artıJ. llA~a 
nıntlai{ına.tn kırıntı ile g\ c·İr.l"n 
biT 1nilll"l ofnıaktan bir haın
lcde kurtulw. ık knrarınr Vt"T .. 

nıesi için, ner~ir..c i~tc hu katlar 
acı lıitap ctn1c~i Jfız.ıındır; ve 
icahında kadLnlarınuı ~ac:ına 

kodar her ser1·etini dibinden 
yo~up makineye tahvil etm~i 
Y<' c.;anrı~·ile~m<'Si . 
na~, nuzdokilertn, ha!ndntsun, 

dtvi<lcrd.,ııht-rı iık deia <•tarak 
drak ettiği ilk borcunıu'" bu .. 

dur! 
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POSTACI 

Po,fa ınemıırlnrile, şu «ın 
güıılcrde dsha sıkı ahbaplığım 
\·ar. Birçoğ.u ile dostluk peyda 
ettim. Bu çalı~kan ve feragat 
sahibi vatandaşların çalışına 

~eklini yakından gördükten 
sonra, diyebilirim ki, pek a:ı. 

daire ve ıniiessescde, bu bel.ar 
az maddi miikıliat karşılığı, bu 
derece !azla mesai sarfedcu iıı
HD vardır. 

P•l4 İdaresinin, bilha -a 
küçiik memurlara verdiği ına. 
•f ~ok azdır. Kadrolar çok dar. 
dır. Ötle merkezler, şnbeler 
var ki, bir ıneınıır günde 8 de
ğ!! 11}, 12, 14 saat çalışmak 
nıecbutiyelindo kalıyor. 

Harem Kanuııu cıkınadaıt 
C'\ vel mesleğe girmiş~ ınemur .. 

. ·· .:AojSEL~~
·~ KAA5151NDA ·,,· 

REŞAT FEYZi 

ların müktesep haklarını pek 
az nazarı dikkate alnu~ı-ı. Ge.. 
çen sene orta mektepten çık· 

mış \'e itiraf edeyim, henüz 
okuması yazması pek sağlam 
olmıyan bir memura 15 Ura 
asli mna~, yıllarca meslekte 
çnlt~ınış ve bu yeni celen deli.. 
kanlıdan her bakundan daha 
iistüu olan eski memura hilii 
18 lira asli maili veriyoruz. 

Eski memur Dt2ğdur oluyor, 
ınünkesir oluyor. Herhalde, 
Posla idaresi için, Meclisten 
yeni tahsisat, yeni kadro iste. 
mek Hizımdır. Memurun terfi 
ve terfih! . bu !f!kilde takviye 
<>diUnce, idare, bugünkü!ıden 
daha kuvvelli clemaıılar bula
bilecektir. 

Piyasayı kontrol 
~ ı l"!!rı · J\ ·c 

·~====;;;;;;;;!U Yeni geniş teşkilatla 
JI _ J daimi bir 
n:ı. zt · iN 

ŞAP.KiSi 

1 kontrol yapılacak 

Terıilcrin iicretlcri arttırdık. 

lan da bir şlkiıyct menuu oldu. 
Elbiseleri ga~·et poh~lı dikiyor. 
larmı,.. terzilerden liıf a~ılıııca 
hatırıma şu eski şarkı geldi: 

Terzi kotların kırılı.ı;ı 

Yelek te bana dar gc~iyor 
Aı.nao aman ol 

Bu kıt'anın birinci n1ısr:ııııı, 

kim ihtiklr yapıyoısa, o teni Ü· 

zerino alsın! 

YE.Sİ BİR 

ICA'f DAHA 

Gazetelerin yazdığına göre, ba. 
zı fırıncılar, yeni bir hile bulmuş. 
!ar .. eksik ekmekleri fazla sür
ınek i$in, suu·i şekilde ckınck 

buhranı yaratıyor ,.e fırınların 
önünü ınahşcro döndürüyor \'C 

bu esnada elçabuklı•kile boyuna 

eksik elmıek satıyorlarmış! 
llu şekil Amcrik:ınvari işgil. 

zarlık karştsıııda tloğnısu pesi 

CEMil"E'Iİ.'l 

FAALİYETi 

B'zim gazetede e\'\'dki giiıı bir 
yazı okudum: Leblebiciler CetaL 

yelinin adı \'arını~. sanı yokmuş! 
Hiçbir faaliyette buluııınuyor

mu~! 

Farıcdinl:ı; ki faaliyette bulun. 
du?. Ne olacak, ne yapacak san
ki?. Faaliyette bulunan Esnaf 
Cemiyetleri ne i~ yapıyor ki?. 

ASABiYET 

İFADESi iıU?. 

Osman Cemalin bir fıkrasnlıla 
} ~zdığına göre, kalabalık bir 
tramvayda, bir kaduı, kcndbini 
hzlaca rahatsız eden bir adama: 

- Gel kucağıma otur diyc, ba· 
ğU'ın:ş ve paylamış! 

Arlık, bu, bir a•abiyet ifadctıi 

midir, yoksa değil midir, takdiri. 
nize bırakıyorum. 

A.HMET RA.UF 

Belecliye Reis muaoini geliyor 
Belediyeye ait muh!clif ı,ıer 

hakkında Dahilyie Vekiı~ti!c te. 
maslarda bulunmak üzere An • 
karaya gitmiş oıan Belediye Re. 
is muavini B. Lulfi Aksoy ya • 
rın şehrimize dönecektir. 

İstaıobul Mmıaka İ~ Mudür. 
!üğil l<",kilat kadro>unun bugün.. 
krde gclıru:sl beklenmekt~cLr. 
\'ali ve Bck·cLye Rei.>i Doktor 
Liılfi Kırdar, b·ı lıusu~ta a!Iıka. 
darlarla göri4mckte ve teşkilat 
kadrO$U gelir gelmez t~föikatına 
gcı;ilmcsi lc;in tedbirleri almak • 
t.:riir. 
İ~c, mti rakabe, kor:trol şube.. 

erini ıhtlya · t-dcn Mıntaka Mil • 
ciürlü;ıönün yen: kadrosu daha 
gcnlş olac~k '~ birbirlerini ko • 
rnyacak suret te c;alışacaklır. Bu 
suretle piyıı.sa ci~imi b!r k?ntrol 
d1ııµ :ıbnacak ve ihtikarla çok 
ciddi bir şekllde mücade!t' olu • 
ı.·cak\ır, 

Müstahzar iliiçlar a:zaldı! 
Piyasada bir kısım mü~tahzar 

iLiç azalmışt:r. Dromlu müstah • 
zarat Iıı,ır.cr: herr.cn hiç buluna • 
m«nıaktadır. Bır k:smır.ın fialı da 

)'Üks~ln~işUr. Sıhlı:-.t Mıidıirlüğü 
müfttişler k\k;kata ba>l~mış • 
!ardır. Almany dan son defa ge. 
l.rllır • .ş o!.n •liıçiarın knffcd. ı:;e 
.satılmıştır. 

Hamrnaliye ücretlerine 
zam yapJacak 

Bir kısı:n hamallar, ücretl~in 
<oğ:ıltılma" ıçin Bc·kdi) ye mü. 
racMt etmi•lcrdi. Mesele İktısat 
Tvlüdür!üı:ür<'<' •e• kik edilmek • 
ted;r. H"yat pahalılıqı karşısında 
bir 111ikta ı- :ı;am y~pılır1sı bna. 
ati \·~rdır. 

Hem ııeı, hem lodull 
Ilaıı !ır..ııcı::t, iı.eın kel. 11':ln (odul 

vazlyctaıe dt1~1~ uş. . Kend;lerlne, ek
mek y;ı;pmn.ları için ,·cri!c:ı unlan sa., 
tıyorlJrm ıs. Blr tar.aıtau, c-k !i!k, kötü 
ekmek ı;ıkartıtnlar \·ardır, b:r tara! -
tan da, onları salarlar. 

Hü.,hlt!liycti olı:nınya ve normal 
t.!~r~t hoaudunu aso1ak se~dasU13 
kapılan fU1ncı1ar i in, daha ~lddetli 
ve cezri tedbirler altnak: zaruretinde .. 
ylr.. Numu.neı jmlis;ıl ol.ur:ı.k ilzere, üç 
be, iıı·ıncıyı ebediyen icrayı san•attu.ı 
mcoetst-k: 'D~ çıkar?. 

Biiylt' bk Ce:!r1 barel<etin uran de
gll, {•)·d .. ı ol~cakttr. O Jıald.e, "" dü
~üniıyoruz~. 

BURHAN CEVA.'1 

Çıpl;k N•Model l 
Yazan: NEZiHE MUHiDDIN J 

Scl..m s.ı;.ı.k kollnriyle !t.rlycrl:'k Ofl.l 

dogru yOrüdU' 
- Öldlır beni Nuıan! -dl7e inledi. 

ÖldO:r beni! J:ttCrsl'.n bana, o ci.ledt z~ ,·. 
kl su.Dllllid.an öWı.or. <Fnk.at h ,yır •• ııa
yır! ScvgJ.iın ... » Gel.. Gt!l once k.'llla. 

runın 3ras1na ıcl!. 
z..; .... ı ::ın, bı.ı. subit b:tkı~tar, bu L.--yan

kfu', amanstt ve dzlignsiz erkek ba .. 
k.~ları, bu ihUra.s sıt...:.uısı itinde bo. 
_.,..k boguk lnllyen erkek se"iyle ür· 
perdi.. Şuh bak~h !;Özleri kor~u ve 
hic;.:pla kız.;:ı.rdı. Se-1.iınlc ilk karşıi a cı. 
tıkları gere- duydu;'!u biikir i:.-yaıuyle 
ıar·ılclı. Oh h.aylr lı~ Bir ı:ah e gibi 
ke-ndint bir erkeıte vcreıneı.ch!. Hrtlt~ı 
iUt 5"dlğl, ebroi blr d )gu ile :te\idlğl 
erkeıe Uilc! Sclurun hay :ı.n ba.1;.ı§lan 
!<~ısında çı;>lak '1lcudwıUn giiMhını 
ortıneğc çabaLyurdu. Ytğln yıa-uı be
yaz ttillerin ictndc d a~ ve !htiras 
llllbudesl, birden o sub ve !ettan hi.i.. 1 

viyctlnden ::.yırıln:ı~, ınasum ve bakıt· 
ruhuna ı;ckil:"l~U. Sotg._.n yüzü ıie, 
iki 1'.ızıl alev men!ezl &lbl port::>an 

lr1 göz:.~r-ıı-iCn l::\ ılcl!r11Jr -~ ... a ~ ·-nt.. 
ru ve ıdr.ıkl ı!)kıctn kud•:.trmu.ş ihtl
rannda tutuşnn bu gene; e:keg~ ~!rr.
di merhametle bakıyordu: Selim. za
vallı Selim!. Hani annece, sen.in n:u. 

kaddes ır.ad.uıınıı ~:erdiğtn uam~ ·e 
şert:( su.tO?t •• II.ep~inL. hepsini unu .. 
tun cic~ı: mi?;: Ş:nMi u~rı.ına Olilır.il 

bile ,i:özc ~ıcı;;ın bu gUzet ve g: ı.ı; 
\"'{J. cuJa rrulik o dl 1ktn Y'lnra hir 
çün .. evet bir gün onu da. ~?in' ~· . p 
gcçc<.:cksin •. b ir gün gelecek ki.. o ' ir 
f,..l!!<-eyrtl.. deylp gü!eceksln .. b~yır Se
lim! .• Hayır ihtirasla kendin unut •r: uş 
genç erk.ek! •. Bı.ı olıruyacak! .. Saı;a 'ş
k.ı cignetıniyecek bu kadınL. 

Nura auıel \ilcudı.:n.u y~ne 1 rnı-
1ı.kı ı:ırmı•, blllı.in şuh fctt:..niığmı 
gizlem411. Müş{ilt bir ateşle 7hnan 
cllc-rBe Sel.imin ~çlannı oh,uyo!"du. 

Genç :ıdam bu yuır.""31<: ince ve be. 
""' el!mn te:-r.:ı. U• ermiş gib'ydl 
Ta y:ınıba-1Jıda 1 beni ğmi aHil:ı.t eden 
gUıe.1 tt01~us.unU emcrg! VÜCüdr.. ~""en_ 
dini o kodar uzak h!.sedlyord,... O· 

ı lr(llmJ : ru: m 
1 ~1ITT-~1 ;10 El 

fatih Melımed'iD 
heykeli 

Su;;t..nlcrtl~, Fatihin heykelinin di. 
klln,e.;i mevz'1ubulı.s. İslanb'1h•, şark! 

\ (M,_A_H_K_E_M_E_L_E_R_D_E"V-H-üs-E.;-~-a:~-H-ÇE~ 

Kendi saçları, vallahi billahi 
bu takma saçlardan güzeldir 

Roma in.paratorlu~w1dan z.apteden Çok ~·ı.. '""'k g;;., ... I·". llM•en ııcr I'-...... "-u ._. .. \..14.o -..... '\..ddln ~spkasile bcruber, .;,oçla:.:ını 
büyük kumandan Fat!h Melııned.in görenin go··z;\ üz•.r·ı'nde kalıyoı·du. d k d o- ~ d ı -. n. çı ar ı.· .uaşı ... ,ım ız ttk benim ka-
elbettc bir heykeli dıkiln1ll'k yerinde- Hele ;;açları.. Hele eaçları.. ı.:.ı\·nm :Caın gibi, knskabak değH mi? o, şap .. 
dir. Vcrllen lıaberf.!re göre, htykel kıvrım, omuzları.na kadar dökülüyor. ka:;ilc bera2.>eı·, takma saçlarını da ö -
için münasip saha olarak, F;:ıtih parkı du. nündeki ınusanın Uzerine koydu ve 
tcsbtl: edilınWtlr. İki arkada~. onu isaıct ederek ko- kolıu~rn:ı:sına devanı etti: 

.faUh Mehmet, ,.,ıruı Türk tarUıi,. nuıtular: - Kcndlı.inden da\'aeıyım., Bu tak-
nin bürük :ıd3ml,cından bir! değil, - Kadın dedıgtn de böyl<> olur. o ma saçlara otuz lira para verdim. 
dil:ı)"ll tarihi içinde rol 01uamış bir boy, o b.,. .. Allah kont nazardan sak.. Saçl:ınm yeniden çıkıncıya kadar da. 
adamdır, Bilirsiniz., Türlderln 1.tau • ıa--! -· uzun ıaınan geçecek .. Güzelliğim ha. 
l>ul11 Z&[>lec!lşl, ~rta 1.amanın sonu ad. - He~ saçlar .. Hele saçlar! .. Böyle leldar oldu. Dört beş ay da saçları. 
dedilir. Deıneıı: ohqor ki, FaUh, la • l"Pialr:> saç, degme kadında l>u1'1n • min uzaması ıcln geçecek. Zarar vo 
rilıdc btiyiil< ,.., yen! bir devir açmıı- ınaz .. Tu tu tu tul .. Kıriı: ıı:r ker11 ma- zly•n olarak üç yü• llra Miyorum. 
tır. şallah Elem tero fiş, ker.! gözlere şi.$!.. H3kim ;r.aznuna sordu: 

Biz, F.ıtih Mehmet için dtkG~cek Kadın, Viılkur, mütekebbir, ctr!t!tna - Ne diyecchin., İsmail? Bayan 
he7ttl ~ebelile bazı ınill.Ahaza .. ba.kreadan, kortdQrda <iönayor, dola • NövberiJ.ı s3çlarını yakm~uı.. Dog .. 
!ar serdetmelt i<lt(yoruz. Dılclli!<:clt hey- ~iyonlu. ru ınu? 
l'din hakikaten i<ıymetl o'lır.alıdır, Biraz sonra mahkemeye girtlL Ya· - Evet elendim.. Baıka hiçbir 
Çünkü F··tih p:ırkı )·anında, bizzat nında da bir erkl·k yeı: almıııoh. Ka. znüşteriıuize olmadJ da, Nö\•ber haııı-
Fatih Metuncdin İllt'a ctUrdiği bir ca. dm da\'•sııtı anlattı: ı ı ... ının saç arına. permtınant yaparken o -
1111 vardır. Burası IJilyilk bir ibadet - - Dört lıt•ı,; ~cı~dPnberi bu l>Pı·bcre du, Yalnız, tazınlnat olnrak üç yüz 
hane oldu~u kadar, ~eh.ri ı;öyleyen bir ·~ a t ı onı ş d k lire ıazl•dır. İtiı·az etııg· im nokla bu. 
.Jl>ldc ve tnlmaıi cscı·idir. .,...ım.au n yxp ırıy ·ın. ım iye a-

. dar hıç böy !esi \·:U~i olrnıırlt, Bu sefe-r, dc.r. 
Delnek, }"Jtih l\Ichınet, ıjıa.nbulıı lıigud11er i ka!a n~a t ı.ı : ... tı .• Aınma, hi.J - Mahken1e-, üç k!~ilik: bir vukuf hc-

za.pktmek'<> ~;:ı.trra1r.ış 1 onlart süsle .. sediyorlnn kf, bu seter bir gayrltab;,.. yet• seçllmf'~ir.e ve Növberln saçlarırnn 
ıneğ:i de düı:unn ilş ,.e bi)yl~ b!r eser ilik \."3r. Kafam yanıp tutuşuyor kı7nıetinin takdirine karar verdt. 
;:aptırtm~f,r. Ş:.ındi, OOW\ hcyl\.c11ni. - r'"ına :' l E!Andl, d"~ı·m. Koram ya--J .. - ~ _ - Koridordil, eı.•velce onu ipret ede .. 
d1k"'f!rkcn 37.aıni d.ikkct.t sarfclmek, o- IUŞ'or . rek kontışan iki orkada5tan biri, 
nun l>llyUkliıgü ıle nıütena ı; i.p b:r san_, _ .""-k ct.:neyJl· •.z ~"nıme!endı·, de-.;.v.ı,,..... ı:.c;.. _ - Tuh; dedi.. Yazıklar olsun! O ca-
at e.;ı;eri n:ıeydana getJ"nıek llzıtndır. di. nırn saçlar n:e~er t ·.ı kma irolş ... 

Fatih, bugil'b. ~şam1 J"Or. Heykeli - B:.X-öz claha d.şjrr.i s.- ·hm Bigudiler! Öbı.iril cevl'p \-'Crdi: 
r.L'l. kcndlsine betUemesi na::.tl lemin ı.,ttu; çekerken, bütU:ı aaçlarun, ka. - Kendi saçları çıksuı da bok sen 
oh;.nar::J~? · Yılı: hatları bl:- Qyrı m~. lıp gİ'bi -:.·ıkrr.n-1n mı'! .. işte b.lkın .• Şu ona .. Kendi saçlan, '\'8llahi billahi, bu 
••le, hareket jest ve caolılığı bir aYrı ı lıallrr.e ba!<ınl lokma saçla.rdan güzeldir. 
mc,ele .. Tarılıcilcr, Fatihe en çok ben-! ================================== 
ziyen r.?Sl.rnJC;dn ttU rr.eşhur İtalyan J 
ressamı tarafından yapılmış olanları.. 

dU" .. derler. O halde, esas btt =imler 
hıtula1"11< . 

B<.ından b~r milddet CV\-'Cl, ist.:ınlru
h.:.n Türkler l"r.ı- tırıdan zapt:.nın yıl • 
dun~u.nu.r.. kutlar.ması meı:ruu. balıs
tl. BILde Wyl~ bir eski adet yoktur. 
Bu büyük ve dünya ın.ı-:...tı.tnc.i.e ehem,. 
m•y..tU bir :ol oynamış .,ehrin, Tlirk· 
!er tara!uıdan zapt:r.ın yıldönilmllnü 

kutlamak elbtete kl, &ilı.el lı~:' hare. 
k~ t olacal:.tır . B·ı w.ünasebetle, g<.'nlş 
prnµngn..nda ne, b'..!JünkU İstanbul di.in
y.lya blr kere dsha tunıtılır, tw:ist!k 
~-=an~·lar tem~ olcnur Ye saire .. 

.Malum old"iu ilz<re, İst:ır.bul 1453 
yılı~da Türkler tarnfır.dan uıpted'U .. 
m~ti.r. BıJ h.~le uazar3ll, tanı on Od 
yll wnra. İstanbulun z::ptuıın 500 üncü 
yılı titın~ ol~aKtır. 500 &en.o l:u-lh 
bcyıcıda k.ı.sa bil.· zam.3n mesa.Cesl de
ğlld'r. Blıe kıılırs!, İstanbulun 500 
cncil yıldöni.Imü rnün.;ısebeUle ınat • 
laka, dC<iJğtr.:riz L~:zd:ı \"e büyU'~ çap .. 
ta b:r kutlama merasimi yapııoJ.ltdır. 
B .. ..ınu?l itin de fiTdi<len hazırlan
r4.ak. bir ı>rogroun \·ficude- cetlrm€'k 
ieabeder. 

Dünyanır.r rcvkalide vaziyeti inşaa!
leh ydtaı L>:r ötide nonı:alc t aı-.:ıniil 
eder. Bu anda, dcrlı:.1, bu 4e bllşl:ı.. 

rndlt 13zl!P..dır. \re oza.rr.a.n.a kadar da, 
İ;,~nbuT•fn ima.r prograınının ıniıhim 
blr kw;;;1a ta.lıa!>.k\.ık etır.iş o!ur. ~ehıi.r, 

tvk do.hl gü=~ııeş!:-, n!odeın bir lıale 
J:Pl1_!0

0 

İ'şte, b±;:ce. F.1tih ~lehıncdi.n lıeylre
lin!n kU~aı ı=ni de bu 500 üncü yıl. 
d?>nümünde y3pılmalı, o ~1müna ka. 
dar, bu me\.T.' <la etraflı şek!.lde ~tüt 
00.Ureı~!i.Jı-r. 

R. SABiT • 

Şoson saklıyan bir muhtekir- ı 
le üç tüccar Adliyeye, verildi 1 
Bir tüccar da 1917 liralık sahşta gayri- 1ı meşru olarak 371 lira almış! 

Bir tllccar 1917 liralık cat.-ıa gayri mU'ltur. Avrom 1917 liralık blr .atıJ 
meşru olarak 371 lira alınış, Flat Mü- içln 371 Ura zamla faı•;ra tanzlm et. 
rakabe Koml:iyorıu tarafından yen!.. miştlr. Hidlse maballtııe giden Flat 
den <lört ihtikar val:'a.,;c Adliyeye ve- Mi.ir.:-:.k nbc konlrolöri~rl mağazanın 
ri.!.rr:~ti.r. depobU!.u ınühürl-~ın!ş!crdir. Suclu 

l - ?ı'fa)unutp.:ıı;:ıJa 155 numo.ralı yakala.ıaıak AdlJyt;yc ,·crUm~tir. 
Anadolu Pazarı t;ahibi, m~lerilere 3 _ n.ıısır Çorpu:ında ~1ordLıhay ile 
ı .. sti.k "'' ı;o:ıon olıruıdığıru söyle~ 
,.;,ıcı olan ,;ili;Jyet ilzcrlne Fkt Müra. üç arlrndn~ıoın (80) ı.ıııu~h.ılı: naftali-

ni 125 kuıu~a kad~r ::ı1tLklRn haber 
kal.ı.c J{oınfS)·onu l:ont.ro~ıJrleri dük-
lı:Anda er:ıştınr.:ı. 7apo:ok 122 şoson 

bulmn~lnrdır. 

2 - çi,-el..'})azuında A vraıı: Alaı· 
fili'ye ait mnnilo:ıhıra raaS.o.zasında 

ın'.llwn bir ilı.Ulı:lıc cünnil meşhudu ol-

iki folör cezalandırıldı ı 
226! ııumar:ılı tDks! şoförJ Emin 

p:ızarlıkla müşteri götürdüğün • 
den \"e 1078 numaralı taksi şo • 
förü İhsan ımüşterui olmadığı 

halde taksimetre bayrağını indi. 
rerek yolcu .kabul etmediğinden 

Eınniy.et 6 mcı Şube Müdürlüğü 
momttrl:ı.rt tarafından ya..1<alan. 

mışlar<iır. Her ıkisl hakkında da 
ceza zaptı tutulmu.,tur. 

Yeni dosya daireleri 

elı.na:-.ık h:ıklarmda Z!tbıt tutuhnuş 

ve suçlular Adliyc.y..) v.-.:-ıl.m~lcrdir. 

4 - Sullanhaıruımınd:ı Fılipo Le
rin dol:na kalem fl.lUerlnae ihtlk.lr 
yapt.glf"ıdan yakalanm1.Siardır 

Uç muhtaT tec:ziye olundu 
Lüleburgaz (Hususi) - Kay • 

makamımız B. Ferit Güryücel ta. 
rafından icra olunan teftişler ı.ıe
ticesinde cCelnUye• ve cAyva!ı. 
köyleri muhtarları hakkında zim.. 
metleri ve defterleri iyi tutma • 
dıkları anlaşılarak tecziye olun. 
muşlardır. 

Ayrıca cTurgutbeyo köyü muh. 
tarı da usulsüz sarfiyatla bulun. 
duğundan cezalandırılmış ve bu 
paranın köy ihtiyar heyetine taz.. 
anın .eWrilmesi kararlaştırılmış • 
tır. 

Avrupa ile 
münakale 
Kamyonlarla sevk 
merkezlerinde yeni 

gümrükler kuruluyor 
Edirneden şehrimizde~i aiaka. 

darlara gelen malı1mata göre U. 
zunköprü il<! Slvili-ngrad arasın. 
<ıa bulunan ve Avrupa münaka.. 
tını temin edecek olan .d-emiryo. 
lu köprülerin inı;ası sona ermek ü. 
:zeredir. 

Arda nehri üzerine şimdilik 
muvakkat bir köprü yapılmak • 
tadır. 

Meric üzeriooc-ki asma köprü • 
niln inşası daha bir miiddel geci. 
kecektir. 
Şimdi Avrupadan memleketi • 

mi:ze gelmekte oıan ithalat malla. 
rile memleketimziden çıkan mal. 
!ar kamyonlarla sevkcdilmekte • 
dir. Bu yüzden yeni ııümrük ida. 
releri ihdasına kerar verilmıs ı,.·e 
ilk olarak Gnzimlhalde bulu'uan 
l'(Ümrük merkezi Kapukalcye ııak. 
lolunmuştur. Buranın güımi.ik teıı,. 
kilatı C'skisine ııazarnn hir misli 
genişletilmL• ve kuvv-etlcmdirH • 
miştir. · 

Lüleburı:aula gaz satl.fları 
Kızılay menfaatine yapılıyor 

Lü lcburgaz (Hususi) - Kaza. 
ınızda Kızılay mcnfaatiı~ yapı • 
lan gaz satı~lanndan elde 'l'dilen 
tpınettil ile kimsesiz ve hasta köy. 
lü yatanda~lanmıza .Jiaç alıYer • 
mek, hastaı\elere naklettinnek 
gibi küçük yardımlarda bulunuL 
ması kararlaştırılmıştır. 

BABEBLEa 

VlLAYET "• BELEDlYE: 

* Kırl,larell Vollsl Ihson Ak•OT 
J\.Iülkiye Başmruetli~ıigıne tayin edil
miştir. * Belediye, inşaatı b!tcn bütclıı 
binalaruı fenni \'e sıhhi muayeneler! 
yapılllllidan mesken olarak kullanıl· 
masını reenctmiştir. 

TiCARET oc SANAYi: 

* Altın fiatlnln yUkselnıesl devam 
et:nekted!r. Diin bir atuı 2590 kuruşa 
kadar sattlmıştır. * KülliyeUf mil<lorda makara üre
si gelıwştlr. Bugünden itibaren pi,. 
yasaya 2 m!lyoıı 448 bin makara çık:a
rılınaktadır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Sultac.bnmdn-"llnda Cih;ın ınani .. 

f&turD pazarı sahibi Avrnın yüksek ti.. 
atle manüatura salarken Fjat r.ıü.ra .. 
kabe menlurlan braftnden cürınü 
meşhut yapıhnıttU". 1''iat !arkı 2000 11-
ra kadaı-dır. * I!amlct davasından bahseden 
Tasviri Erkin· gazetesi nleyhlno, Mild
deiwr.umtlllt nıatbuat Kanwıuna mu ... 
halif ne~rlyat yapmak maddesinden 
dolayı, bir dava açını~tır. 

Barbaros türbesi 
İs!anbul Defterdarlığı, yeni ma. 

.ııye ~u~i~rinde muntazam dosya ıi;;=============F===:===========:ı daireleri tesisine karar y~rıniştir. 1 

Önümüzdeki ay yirmi 
altı bin liraya 

etrafı tanzim edilecek 
Şanlı Türk dcnizc:isı Barbaros 

Hayrcttinin Beşiktaşta tramvay 
caddesindeki makberesinin etra. 
(ımn yol ve tr-0tu,·ar ve duvar 

inşaatı Belediye Reisliği tarafın. 
d:ın dün 26 bın liraV'a münaka • 

saya çıkar.lmıı:;tır. İnşaata önü. 
mlizdeki ay içerlsinde ~antla. 

cak ve burası sür'atle tanzim olu. 
:ıacalttır. 

na elini s!lrememeıc aeıslle inledi: 
- Nuran .• Nwoın .• Itrluran •.. 
- Soyle Sellır. .. Söyle benim sev. 

gilinı! Ne i.)ti:yor;>'JU bc:r.den1. 
- N;.ı.ran lıc~ıl ;:ırtet! .. Affet .. 

!et beni!.. 
- Arfrtll'ek ıui!. 

Af-

- Evet, aa:-ıa !I.ar ı gilnahJan1nı: ~Y 
bt>-nun eOı.:t.ii iL"'.hcın... Uzaklaşına 

bend«ı.. Ka ına~ Net·eye gidiyor. 
s:..;n'.'!. 

- Sellın.I. KendJni wnıtn.a Selin:.! .. 
.IO\.rwPnz verdi :n ır.ukadde..:ı ' dl ha .. 
tırlal . 

Geru; ıı da:n nıUthls bir ~y~nl::ı.. ye
rinde!\ fırladı . ):"anan dudaklarından 
"fırlıyJcak heziı. 'fery;ı.dı .Nuran unun 
ağzu.ıa elini kopıytltak. m"netti: 

- S\1.5 ... 
- Nuran bır..tk.? .•• Hcp:ı:n! söyli-

yeyirr •... 
- lş1Ln:ek i.~teıniyorunı! 

- nana eziyet etn1e Nuran'. . Çı'.dı-
r;yorum! •. ç•1 ldı!'ıyvıum nrt~k1 •• 

Ger.ç k.ı, bu setea Crkert-!o; ıU .. 
klııdı. Grnç erkek yiizü ıı:.o or b:r 

• ka.n dalg:ı!ından bnğt.~1a1'ak, ko~tu, o
n:ın Ylin.~diinü kotları ın kt7.gtn o.emir 
çemberinde s-ıt-:~.tlrdı. N\1rı-r.ın ağzın. 
din bir korku çğh6l yük cld!: 

- B • .ı:a~i bent~. Bır"'1 k. beni Selim!. 
- B ... 1.: . ....,:n, 3rtık SC\'gi!.n"l.. Her .. 

~e4!, hı;;. "1 .. enin l\y;.ı',dar.ı.-rıa. 'lit.na 

Dosya daireleri yaptırılmaktadır. 

(HAL~ SÜTUNU ) 
Bir Bayan yanında İ§ 

arıyan kız 

Ort.1 taru:ı görmüş, tc1niz blr aile
nin kıu a.~l bir ailenin id:-trc i,l.erin. 
de \'era 1ük~ek. btr bayanın yanırıda 
tFCınme de Chambrc> ~ınade.nıol6elle 
de C.i.mpani• veya tuna benzer her
hangi bir işle, bir c;ocuğuıı terb!yeslle 
de meşgul olabilir, tal!iınak ı.,tcmek
led\r. İcal>ında çalıp.cagı e,·de de ya,,. 
ıab\Fr. İs\iyen it aablpltrlnin ıoıren 
bu su.tunda (İna) ya yazm:ıları rlca 
olwıur. 

at170CUm. 
- Bw.ıls,. diyorum Selim .. Bırak be· 

nll. 
Bir a.n bu se .. ın ke~kin i~biJ'le 

lrndrcli kosilınlştl; gev0iyen i<.oUarın 
ar ıntlan kendini kurtaran Nuran 
k.aplya do"ru ı.:iır :ığır yürüdü. 

Kapınuı topuzunu çc\'!rırken dön
dü .. 1'utlı b;r gülü,ıe 

- Bekle! -dedi. Sana lekr&r gele. 
ceği m Sclirn H. 

1.>C'Hl;anlı lı;,ırckctsiz brkıyordu . 

Nur.ın bir ha)·al g;b! k.ip!.d.;..ın çık

.rn -~. gltın ~:t!. Scllmin bule.nık hafı., 
zası, knrnı.ı karışık bir rüya i~inde 
!ıir soınnambtil &i.bi dola.şıyo.rdu .•• 

- Gt.•lecek!. .. Tekrar bana gelc
cek.I. -d.;ye ınırıldtındı- Şimdi gele. 
cck ... Oh N~ran!... Se' gi!bn. beni 
çok bekielme! .. Gel.. Bekliyorum "e-
nl ... 

Aralık gözlerinde, bh· rüy:ının. e~ ... 
ki blr rüyanın uçuk et1Utun renkleri 
süzülüyordu .. Nur..ın o iliıhc vücudile, 
beyaz tül bulutların ara,ında cClf.;tun 
ışıkla.cla dolu b!r odada onun koll:ı:-1 
ara!ın.a. gir:n'.ye ho.ızırlanıyordu. Bek .. 
liyonıın .. Be-k:Uyorunı~. Nuran!.. GC.
zel .)J•ırtın ... GN .•. Gel artık ... 

t Kttpıntn y3vaiça açıldıı:Zını duya. 

ı 
rak rL.y<.tsındo.n uyandı. hk:ıt gözle. 

·rlni :it';!t'llya korkuyordu... Kapıdan 

~w (De,•aıuı var~ . 

AVRUPA HARBİNİN 
.YENİ~ME.S·EtELERİ • 

YAZA BAZIBLIB. .. 
Ya:zan: Ali Kemal SUNMAN 

Uzun bir kış hazırlığı ba~la • 
ıınış görünüyor. Bu hazırlık kış 
için değil. gelecek bahar ve yaz 
için olacak. En büyük harekitın 
gelecek 942 baharına ve yazına 
kalacağını kestit'cbilmek için bü. 
yük bir kahin o!mağa hacet kaL 
mıyacak. Diğer cihetten diplo • 
.matlar cephesinde de faaliyet ek
silıneroıştir. Tcdı•ic kaidesine gö. 
re işler tekamül etme!ded!r. Si. 
,- asi faaliyet sahasmdakl işlerden 
Amerikada bita:·aflık kanununun 
tadili büyük lıir merhale sayıl • 
maktadır. 

Herkes Va~inglon ile Tokyo a. 
rasında1<.i münasebetlerde dikka. 
te deger bir deği~iklik görüldüğün. 
den ısrarla bahsetmekte. Arada 
bir kararsvlık var Henüz bunu 
büsbütün ortada:ı. kaldıranııyor • 
!.ar. Li!k:n ger;k Japon \"C gerek 
Anglo.Sakson to · efının diplomat. 
ian sabırlı kimselEr olduklarını is. 
but clmişlcrdir. Blitün mü~iılata 
rağmen te.;viye çareleri buluna. 
cağı iimidi artmaktadır. 

Japon tarafını tatmin etmek 
ıçin İngiliz ve Amerikan tarafı • 
nııı gösterdiği sebepler Va~ing • 
ton ile Londrada kiıfi derecede 
kanaat verici sayılmaktadır. Şöy. 
le kı: Eğer bu harbi Mihver dev. 
Jetleri kazanacak olursa Japon • 
tar geçen Umumi Harpten sonra 
ele geçiı·dik'.cri Büyük Okyanus. 
ıuki eski Alman müstemlekele • 

Gerek japon ve gerek 
Anglo-Sakson tarafının 
diplomatları sabırlı kim
sele;r olduklarını iıbat 
etmi,lerdir. 

r:nı bir gün gen vermeğe mec • 
bur olacaklardır. Sonra Asyanın 
ıstlkbali davasında da Japonlar 
Mihver devleti-erinin harbi ka • 
zanmasmdan bir fayda gö...,,ıni • 
y.eceklerdir. 

Buna mukabil Japonların kar
şısında şöyle bir cephe var de • 
mektir: İngiliz • Amerikan • Rus 
ve ... Holanda. Holandanm bu 
hesaba karıştınlmış olması onun 
Uzakşark sularında şark.! Hind de. 
nilen müstemlekelerinin mahsul. 
dar güzel adalannın Japonlarca 
~imdikl fırsattan istifade ile Ho. 
landa uzak denızlerdeki müstcm. 
lekelerini korumak için kendi ha. 
!ine göre kuvvetli bir donanma 
da vÜcüdC getirmiştir. Bu do • 
nanma bugün A:ıglo.Sakson cep. 
nesinded'r. Çinin unutulmasına 
{jJ. imkan yoktur_ Japonya ale;-. 
hine bir cephede onun pek mü. 
him bir meYkii ye rolü olacak. 

İşte bunları Utakşar-k diplo • 
mallarının düşüPmedikierine ib. 

ti."nal verın.ek de mümkün d'Cj!ildir. 
Onun için Angto.Sason tarafı Ja. 
ponyayı daha iyı tatmin edebi • 
lec~ği kanaatindedir. O halde ge. 
leceok ayların siyasi ve :ıskeri faa. 
liyeli tam manas'.Jc ilerisi için ba. 
har ve yaza ııöre hazırlanmak o. 
lacak. Muharipler k~ndilerini top. 
lıy&rak neticeyi almak için çar • 
p;şmıya girişecekleri vakit ted • 
birlerden hiç birini ihmal etme. 
miş olmak emniyetini kendile • 
rinde duymuş olmağı isti}·ecek. 
!erdir. 

Afraa'da 11arp 
mevıımı geldi 

Ya:zan: Ahmet Şiikru ESMtJI 
Geçen sene- bu aylar içinde b~r· 

bin ngırlıj!'ı Afrika lot'ası iiztr•"" 
de toplannııştı. 

İtalyanlar Afrika harckitlıııa [l• 
ğustosun ilk lıafıa,ında fogiliı 
somalisinıı kar'! lıir saldırısla l>l~ . ~ .. . . .. 
ladılar. iki hafta gibi kısa b~r ~ 
man içinde bu İngiliz söınurll , 
İtalyanların ellerine geçti. ıı~. 
dau sonra ltaylanlar d-Oğud•ll fi 
dan •·e batıdan da Mısır'• tcb 

1 

etmiye başladılar. • . 
11

;,. 
Ey luliin ortalarında Grazı> •ılı• 

:~; vo:d~~:· ~:r~:.;~:~1 ::~~~;!'. 
Sollwu kasabasını i§gal eti~!•• 
Bmıdau soııra uzııu bir dur" 
ma geldi. . d 11 

İıı,..ilizler Ed(ıl ortaların ~ 
.:J ,· -ıJl.ıl 

İlkkammun dokuzuna kadar :w 
diler ltahaıı saldırısının ıııı.-1 ., • • .. • J J" 

ması beklenirken, o gün, fng,tJt• 
ler İtalyanlara karşı saldırd.- ,.0 
Ertesi giin Se~ di..Barani diiştıı ılJ. 
20 bin kndnr lıalyan esiri alıll d• 
İngilizler llkkiıounuu 16 sıll9r 
Sollum'u işgal ettiler. Sonra il .ki 
dia iizerine ~·üriidliler. Burnd; 'ı_,. 
İtalyan tümeııiui •arıırak ·ııo t• 
ruk'a •·ardılar. Tobruk, 14 bı jıı• 
side birlikte 21 Sonkiıııunda tıP 
gillzlcrin cUcriııe geçti. şub~lı'" 
yedisiıttlıı Deme alındL V ~ 111 ıi. 
yet kısa bir resmi tebliğ ~ııı~ e• 
nin İngilizler tara~ından •)ıı:ıab• 
dildiğini bildirdi. iki a~·.dn~ . 1,r, kısa bir zaman içinde Inı:1 tıı ,., 
altı yüz kilometre ilerkıui,tcr d• 
110.000 İtalyan esiri aJnıışl9\,.. 
Bu, All"'nulann batı Avruı>"'bır 
daki yıldırım harbini andıra11 

ha...,ket oldu. 1' ıil' 
Fakat lngilizler bu parla. bJI' 

fer yüzünden sevinrniye val>~toll 
laoıadılar. Bingui'yc vnrd~·alil' 
birkaç güıı sonra, Alınan .kı ~at• 
nnın çölde lngiliz kıt'ala~ıle .. 11• 

şılaştıklMı haber verildi. 111' g~ıi 
!erde bu haberde bir yonlıld" 
olduğu znıınP<lildi. lngiliıler ,ör"' 
nizlere baldın olduklarına 0 1'1'
Şimali Afrikadaki ınuznffer ,..ıı 
nfarile dövii~bilcı-ek ıııiJ.t• ,,11 
Alman askeri bu Lölgcde ıı·ı,ı 
toplanabilmişti? Faknt Alrıı~" w 
bu sualin cevabını hareket eifİ~ 
bat ettiler. Bingazi'ye karşı g i.P' 
tikleri kun·etli bir sald•••~\1.!t 
gillzleri, geldikleri yol iiz~r:il:il' 

1 ln ·ı· · doıı 
~·~~e n~tı ~·· .. ~ •.z ~crı dalı• 
Ingıhz ılerı ·urü)·il~undell ıar• 
siir'ntli fakat şiiphesiz ltnlY• 11•111ıt 

ıl \'B 
dan daha nz ka) :plı ul u. . 11ıJo 
İngilizler bu geri dönüılerı 
Tobruk'ta tutwıabildilcr. .~:ııı 

Bunun üzerine Balkan J.;af' • .,. 
ııı

basladı. Yaz geldi. Ve o ı~ sı-
dıt~beri durum olduğu yer 

8 

yıp durmaktadır. ,e-
Şimali Afrikadaki du~ .~ 

~en sencdenbcri değişıneıtJŞ ıı dJ 
m:ıkla beraber, her iki tıır 1,~ıı 
o zamanc!a.ııberi hazırJaıın' b'' 
olduklarına şüphe yoktur. ~~ııer 
zırlanına meselesinde lııg~ rlıf• 
daha elverişli bir duruıııda 1

1, ,~ 
Bir defa Doğu Afrikada~ tı:r~,.;ı· 
sömiirgelerinin tasii>-csılo , ,,.C' 

1 .. r.ıı> • 
beli İngiliz kuvvet ennı so·: 
toplamak mümkün olmu~ıur·ııc'' 
ra Amerikadan gelen her 
ınalzenıe l\1ısır"da yığılıııı!i~; ,.l 

Bununla beraber, AJ<~C şiııı•t 
lunu .kesemedikleri içıa. ııı"1' 
Afrikaya İtalyanların ve.~ şUP' 
lann da asker ıteçlrdikJcrill ,~eP• 
he yoktıır. Bu kıt'alar taşııı• .,rf' 
ltalyantarıo büyük ~ay.ıpl~,fıP' 
dikleri yine kendılerı \,1,,ıl~ 
dan ,·erilen haberlerden 9ıl tol' 

"ıı e 4' yor. Geçen hafta bir gıı 4,, 
kaç lınrp gem isi vo on k9 ,afıJI' 

. . ı· ·ı· ter ili .ıı ticaret gemısı ngı ız . 11,w 
dan batınlmış ve )'edi bı~ ~riV 
a.kcrl.nin cesedi Şiuıah jtlı,. 
sabUl.,.indeıı toplawnı~tır._ tı•r~ 
yanlar, top, tüfek, her ~·~:.~!<~'. 

. b . ""' .. ~ rnaJ:ıeıııesı cnzın, ., · . ,.,..., 
' klcrı · d~· he• eyi •·e hatta içece ,,111 

ana•·atandan getirmek ı<> 
dı 1 

,pr' 
r ar. ı.tall • 
Şimdi bu kadar lıazırlıd Jı''~ 

f 'k• • 1·1• ra tekrar Şimali A rı p ıs 1 

1 uar 1"t' b11$lamış bu unııyor. . i:iV ı~ , .. 1 "inı ! · tf' 
nin ne tarafa gu cceıı çok 
bilmek için vakit dab• ,/ 

kendir. ...oft 
alaf1'" Tren altında part; .. 

öldü~ sö~ iiw"1 
E.;ki~ehir (Hususı) -:

1 
ıııra!ı' a 

nü köyü halkından ffal~ 
11 

J<iİ>p 
Özcan ~eker iabrlk~sın ~cçitlt!ı 
almak üzere arabasde re• ıııt 
geçerk<!n birdenbire ek~,.1 P3'' 
dönemeçten çıkar~k a~~m • pill>., 
çalaınış ve Halil foı• • 
ı..rwu ölmüştür. 



Jôh.24~cıt 
: iCİNDEKİ.:'· :.·;) 

HAOis'Ei.ER · 
(Bu 7annın meuıuerı AD.IHlt.UCI 

l' Ajansı btiltenlerlnden alınm11ttır~ 

ellıis eden: Mrıammer Alatur 
!>Bulgar Sobrar.iyasmda, KraLln 
• ir <ımcntoyu açış nutkunda 
İ apı,an müzakerckrin niha.vct • 
:~ınesı üzerine Ba~vekil Filof 

1 
~n n:ıcb 'uslar meclis' nde b:r nu
~k soylemiş ve Türki~·e ile mil
~beücrinden <k bahsetmiştir. 
,'.lor bu mevzuda bilhassa demi;. 
.... k'· .. 
. •- Türkiye .le -01ür.:ıs~b<!tle • 
tıın. 
~ 'Z. Kralın nuıkun<la haklı o • 
~:.k belirtildiği gibi, •or yal)ı. 

· <kıstluk rruJhı01:s• ve 17 şu. 
~! 1941 beyannamesi zihniyeti 
~lllde çok müsait bir tarzda inki. 
!~[ dmiştir. &>) nclrr.Hcl Yaziye. 
"n inkişafile a13kruı o:arak bazı 

1~hfi;\erin aramızda itimatsız. • 
b· Yaratmak i~in yaptığı kşe b • 
,.ll.lcr kat'i surette mı.;,·:ıffukıyet. 
:·Zlı)':e u~r«mıştır. Bu, 1'"ıün;ı.,cbet. 
1~tımız.n istikb.ıide ııyr.l karşı • 
~lı ı:üvı:n w ö.o,Uıık zil r'ydi ı 

• ·lllie inkişafta devam edece gine 
,lan kan. aatimz'.ı daha z yadl· kuv. 
•t'' ··r:'ld!rmekl!<l:r.• 

~ERAL VEYGAı."lD TEKAÜDE 
SEVKEDILDİ 

(l Vi~iı:!en gelen lıabcrlare göre, 
i ~n~ral Vevgaııt t:tkaüde sevke. 
~ıltıı.ştir. General bundan ev\·el 

1~aıısıı hükümetının Fransız Af. 
~ asındaki umumi delgelığind€n 
, e'-Q~adaki Başitumanuanltğından 
~"'lilmişli. Şımdi bir kanunla 
~ Umumi delgelık makamı Jağ. 
edılmekU>dir. 

1 
Ccıayjr hükürr.cl! Veyg:>ndın 
~ l'akin me;;ai aı·kacia<ı ~lan U. 
~.~ını Valı Satel'·ın idarPSme te,·. 
/ ~di!nııştir. Umumi 'elcgelik ye. 
b·~ ınerkezi CcTayir şth•inde 
~~nacak olan da.mi oır ger.el 
~ ltl'l:~erlik j}ıd;ı; erl·lıniştır. Ge. 

1 sekreterlik \•azlfes111i Vey • -

Bulgar Başvekili Sob • 
ranyada Bulgariıtanın 
Türkiye ile münasebet· 
!erinde itimauız.lık ha· 
vaıı uvandırınak teşeb • 
büslerinin aitim kaldı -
ğını söyledi - General 
Veygand tekaüde aev -
kedildi. 
- - r • - ------ ~~ - • 

gandın diğer mesai arkarıaşı olan 
Vis Amiral Bernan ifa ~decektir. 

General Veygand, tekaüde sev. 
kf mü.nasebetilc Afrikırdaki yük
~ek komiserlere ve Fransız u ınu. 
mi valilerine b!r mesaj göndere. 
rek, Mareşal etrafında daima de • 
ha sıkı bir hale gelen itlilıadın 
delili tliye tavsif ettiği mesai ar. 
kadaş'.ığından d·Jlayı kendilerine 
teşekkür etmi~ir. 

Ankara Radyo g:ızetcsinc göre, 
Alınanların Veyganda itimat et. 
mcdikl.cri ötcdenberi söyleniyor. 
du. Genetal Veygand hükümreri 
henüz malüın o.mıyan Aln:an • 
rran~ız barış şartlarına itiraz et. 
tiği içiıı azlecU!miştir. Bu ~art • 
!ara göre, Almanya yeni Avrupa 
işbril!ğin<le F:•rn~aya önemli bir 
rol \'C."mckte, fakat Fransız do • 
ı:armasından ,.~ üslerinden is· i.. 
fadc hakkın: istcmekt<'rlir. 

Veygand isi.rahat E:lrr.ek ilzere 
Fransanın cenubur.da bir şehre 
gitmiştör. 

JAPON ORDUSU HAZ!R 

Tokyodan bi!dirildiğiae göre, 
Yomiuri Şimbun gazetesi ordu ve 
milktm hazır clduğunu ve Ja • 
ponp içın Vaşingtonda bugün • 
lerde cereyan eden hadiselerin 
neticesin! bclüemekt~n ba~ka ya. 
pılacak bir is olmadığını yamıak. 
tadır. 

Şogi;ı Şımpo ııaze\csi Anıcri • 
kanın, Diyı:t mccHsin'n de lıcy3n 
ettiğı gibi, azitnle ileri sUrülcn 
Jaop•.)llfon h&k!: tal ·p;cr:ni reel. 
dett:gı takdirde harpten m.~s'ul 
sayılması llıım ı:eldiğıni söyle • 
mekledir. 

Bu Akşam 
Şehzn ·~başı 

SİNE IA 
T U R A N Sinema 

Tiyatroeunıfa 
- TiYATRO - VARYETE 

San'atkir N AŞ İT ve Arkadafları 

BAB A G O Z E L 1 Komedi :ı ı•~rde 
Yeni Varyete Numaral:m 'e Ç'in Varyetesi 

SiNEMADA: 2 Büyük Film Birtleı' 

1 • 191 4 de n S O N R A ·rnrı.çe Sözlü 

25 scr.c!ik dür.ya \'ak'ahırmın geçit re;;mi 

•• 

l·· Gazetecileri davet 
1 lirk Basın Birliği 
'tanbul Mıntaka
sı Reisliğinden : 

~ llı.ııtakam:z adına, Türk Basın 
· 1 ği umumi kongresi~ !stirak 
c~ . 

1
· nıurahhasların kongre ne. 

, c.~·i hakkında verecekleri ma. 

4 .. 
11 dinle~k tu:ere Birlik ar. 

1'cl~"!Qrımızın ayın 22 irin~ mü.. 
'u ·f <ılan yarınki cumartesi gü. 

saat 14 de Eminörıll Halk.evine 
~lcri rka olunur. 

lt~ata:oa A.ı.liye Huku.!t H:lkltnlli!in. 
f. OU/13 

la~·YYare Ceır.i7etlniıı. aabık C"t.;.lc:ı 
~! )lre Cemiyeti l\ci<iı Ali Şükrü s. 
~'1rl(, ikame qledJtl tayyare bilet 
lq~. Lııın 771 lira 49 kurıı:o:ın tahsili 
~da yapılmakta o!an uıuhake ... 
~ ., 

'l.ı UddelalcyJ;ı vekili ıı.m Ortaç ta-
'hcto ~ n (Memurin, zOrrı, ve şa7an.ı 

ı..\ t b";Jlur.:ın zevata veresiye ı·eri... 
tı~ ~ilet e51JlaDUll ödemekten iı>ılina 
"-; ~ t>kdil'<le .mııbkemeye mü::a.
>'t ·ı.....:ceitinc d.lir Tayyare Cern!
~e ona b:lğl..ı rnil~escler ~ra. 
'ııı. kabul cdllmeın.!ş oldujtıındıın 
~ltq 11Utin ıürra ve ~y.:ınL iUın:lt :.e. 
'ı'"t:T~ıdye bilet vcrılmCjine d:ı!r 
ıı.,/•t \·e ona b•g:ı ;<ıbe ve müessc· 
~•ry ne emir verilmcdl&ıne) müıedalr 
'),;. ate Cemiyeti Reisi Sa7lav Fuat 
~;.°"Ya yemin tekli!> lçln Ankara As
i>ıa.ıll"':ncı liukuk Mshkcm••lne tn

~ı.ı.. Yazıı~a~ına karar verUn1lş ~-e 
· el). ll talimat uzerın~ Leblıgat.a ra.~· 
b .,'."U•yycn gılnde gclı.ıenı' oldu-

h-.ıı liukuk U~ul Mu~kenl~leri 

'~ •;:ı 337 inci mtddca!nln """ 
~ J. tnucibince yem 1.ı1 ir.r t lç!n 

.e ıa 11,-e Birt'lel Hukuk 'r.'Iahke .. 
'ti~~c Y0:ızılau taUuı:ıun s .. rlıı adre:..i 
~· 1<tooı cıerh'lc taL:ınalname iade e.. 
"ı.ı,'' \·e d"vacı 'ek.ili de tebJ:gala 
lı:tı':i Utnrnctı;5h ı:&tcrnıcn1~1 o1du
ltıır. •n goıctc ile n:ıncn tcbl:g~l ya
~--:·ına ve rr.t'h>kcmcnln 10/12/9U 
'Itıa ltba g!inu »at U e b>rakılma
. l:.ırar 'eıılrr.lı olduğum! n tarl

l?Clan it!Uaren .ı.;ek!z gi.in iç~nde 
oaaı e\m,dijl \'e toy.n olunan 

. r;
41

t a:tlaıediği ll!tdirue )'ClI'.ir..den 
'• " !; oidugı:n• ;e yc.l'.in ede<ell 
,~uı a:ıult ulmu~ s.·ı·ıl~o•ilına 

1ı.,,"'b!;gaı n nkaınma kal.'ll olnlal: 
U~ıı ol;,mur, 1Blll/9U 

Ma[ldut meiu!iyetll 

ELLE ÇORAP ve 
TRIKOT AJ imal

cileri Kooperatifi 
Umum orta!ılcuına: 

Ort~ .. ~ı.ar Urı:um IIeyeti tcı.:klUıle 
it"!:rr.:::ıı 11/12/9-11 i-' . ıbe cO.nU sa.. 
at 13 do Ticaret Oda'ı Toplantı salo
nunda y;-.pılacaK:nJan bdlhnum Or
takların ll)'tı i s:un 'e -J.l.l!t gelıncierl 
rlra o!u.ıur. 

RL'Zl\ AllE: 

I - Hcy'eU İda~·e ve ~tilrı.ıt:p ae. 
timi. 

ıı - r.ıc:nur:n kadrosu ve üe.ı cUe.. 
rinin tc::b'.t~. 

Ill - Anu mukavclenamcoln be. 
ş!nci maddc>inln ~·ı ekilde uL:ılıı: 

Koopcr•füin İ~i: Ortaklarının bilit• 
mum iptidai maddcle1'lnl ve h•r tur. 
ıu ihı;y~krınt ten-Jn \'O ortaklarının 

ır.amı.;Jleıinl almak Ye satmak. 
IV - Ewelce ?füaıııııamcn.in ye· 

dinel madd .. i alık.\mı hl.ıafıua, ortak 

kabul edUıııl' olan r.tıosın Koopera
tiften çütarıln'a'ı. 

V - Koopc.ı·atlf me1,raa.tle-rine h3 ... 
le! getiren ba1.1 t-.1<10.ın Koopor•tiften 
çlkarılmlisı. h.t1kkında karar .•• 

ist~nbul lJçüncil icra Memud.uiun-
dan: Say!! ~0/Z305_ 

Bcyoklu Kallp Mu•tafa <'-"l<bl :na. 
lıalle~inde ve sokağında S No. da iken 
halen ikametgithı. ınc1,.•!ıul YO.tıDlaya; 

Erıın:yet :31t.nc!ı.?ın.ı:n z!rrenetinizde 
3 üncü icran:n 939/3745 No. lu reh •• 
nin yC>tml'me."i. \'e$lka Uc alö1caK,1 olan 
(1023) lira (47) kuruşun faiz ve mas
raf'.a<iyle birlikte t<cl:yM[ hnlU:ınd& 

yavıla:ı takip iız•rlne ~önd<rlteu öde. 
ına err..rl 1kaınetglthın1zu1 n.ec,1iıuliyeti 
ha;cb:ylü tebı;g Cdilemem!ıı ve merci. 
ce bir oy müddetle il n~n loblitiine 
katar ve:ıHırı;ı)llr. 

İ!ün tarihinden itibaren borcu lıh·ri .. 
za \"E" n~:latalı ve masr&.f öecır.cn!ı: bir 
iliraz.ın1z varsa yine bu müddet it:n .. 
de biid!rmcn!z latundtr. Hor'-=u ödcmeı 
\·e biı iilr'1ufa bulunm«LS:rıı11 cebrl ic .. 
ra y~ptlacn~t ve mal beyanuıda bu ... 

lur.mazsDn1z all:.caklı.nm talebi ile 
h~psen ta;ryik o1un3cO..ğlntı ve bUAtı 

hokikat b<?y•nda bulunursoııız havl.tle 
cezalandtr1'ıc:ığınız 40/2903 No. lı ö
dı!ıne e:l•rinfn teba~I trıakamL.'1!l kalm 
•'ınA ~ ~ lllllo4lU.l'ı 

Çörçil Nil ordu
suna bir 

mesaj gönderdi 
Lond.ra, 21 (A.ı\..) - <B. B. C,; İn

giUz Bu•vokJl, İngllı7. Orta Şark or. 
dusu kara, bava \e dl'ciz kuvvetleri 
subay \"e erlerine ~önderdiğ! bir me. 
sııjda ezcümle eliyor ki: 

<Kral lıaıı:reUerl çölde ııara ve ha.,. 
lruvv<!Uerb'lc At,deaizdeld donanma 
subay \"e erlerine girı:jlikJ.erİ. bu mu. 
harebedc >117.l!e~rinl biJ;ıaklwı. ve sa
dııkaUe ıra cdcceldedruicn etnln bu· 
lunduklarını bildirmemi bana emrct
w .... İlk cle!a ordurnm en modern sl.
liihlaı·la mücehhu. olarak barbe tutu. 
şuyor. Artık ıirr.!Uerimi:ıin tobellilr 
etmesi ve nihai g>7•nln elci• cdllmesi 
için son darbenin ındiriln.1est ZGmanı 

gelmlı;tir. Bu muharebede Vaterlo gl. 
bl şanlı bir zafer elde etmek ihtimali 
YardLr. Billiln diln:;ooın gözleri sizle
re dikllmi;;tfr. Jlarp uğrunda çarpışan· 
ları Tannya emnnct ~dfyorur.• 

lngiliz tebliği 
( l inci Sahi!tden Devam) 

şiddetle taarruz edilmiş ..,-c Ye • 
dııbya cenubund3ki yol ilzerinde 
dü~man m:ıkineli \'asıteları te • 
&irll &urelte mitnlyöz ateşine tu. 
tulrnuştur, Düşman hava mey. 
danlarına ır.uva!fakiyetle taarruz 
~dilm;ş, be~ Yünlu!rs 82 \'C iki 
Messerschmidt }erde tahrip e • 
cilmiştir. 

İNG1LIZ TAARRUZUNUN 
HEDEFLERİ 

Vişi 21 (A.A.) - Ofiden: İngi.. 
!izler Mısırın garbi çölünde baş.. 
lıyan !aarruza bCyük bir ehem • 
miyet \•eriyodar. Muharebeye 759 
bin ki,ilik bir lngilız kuvveti iş. 
tirak dmPkte ve harekat 250 
kilomdrcltk b'r cephe üze,-inde 
cereyan etmekt.:?dlr. Llby:ı<l.a baş. 
lıyan İngiliz taarruzunun Londra 
mahfillerine göre h•tlcfl<:rl şun • 
!ardır: 1 - Şimal! Afrikadan Mili. 
,·er kuvvct!cninı tardet.ın(;k, 2 -
Rus ctplıcsi.nin yükünü hafiflet. 
mek, 3 - İtalyaıı;an kal'1 surette 
mal':lup etmek. 

Mulıorı.·ve dc\·am ediyor. Al • 
marılar, 48 saat silren muharebe. 
ckn sonra İngil.z teo.rruzunun t·ar. 
ded'1diğ!ni bil.diriyorlar. 

Amerika - Japonya 
( 1 incl Scıhl!eden Dev:ım) 

bölgesind<>ki bütün Asj'lılı \'e ha.. 
Wı milletlerin iştirak edeceği ni
hai bir anlaşmaya l.;as olabile. 
cek bir prrıgromı Birleşik Ame. 
r:kamn, naz:ırı dH<.kate almıya 
hazır olduğı: d:ı :ııılatılımştır . 

Bu nihai anla~man:n en lüzum· 
lu unsurları, J a{>Onyanııı M!Jwer 
münasebetini / . .-sır.es:, Japoıı kuv. 
,-ctlednin 0.ncen ve HiOOiçini.. 
den çek.ilıvesi ve Japor.ya11111 nıUs
takbel b!r t.ecavüzrlen tam&~n 
fer&gat eylemesi olat'Bktır. 

Japon d.iplom:1tlar•nın Tol<yo • 
dan yeni talima: aldıkl;ın uır.l!e. 
dilmel-tedir. 

Milli İktısat ve Tasar
ruf cemiyetlerinin 

hal l a beyannamesi 
(l Uıcl Sahifeden Devam) 

olsaydı vaziyetimiz şimdıkind•.n 
birçok forklı olabilirdi. 

Cemöyetin başlıca gayelerinden 
bi.ri de istihsali :ırtlım-.ak hedefi. 
dir. Bugün Türkiycmizln en ha· 
yati davası budur. Çiftçilerimiz. 
den, sanayicilerimizden, ~iler:i. 
m.izden ve esna!tan lı:ifta içinde 
istihsallerini arttmnalan isren· 
melidir. 

lsnü dalına bir cürüm ise bu. 
gün bir hiyar.ettir. İsraftan ka. 
ç.ınına.k bll'fiünün en büyük milli 
müda1aa \'aıi!esidlr. Me,·cut <.ılan 
mal stoklarımızı arttırmak rasıl 
vatani bir borç ise, onların lil· 
zumsuz yere israf olunması da 
o dtrece büyük bir bozgunculuk. 
tur .• 

TASAR'll.UF llA.."'TASINl ŞÜK· 
RÜ SARACOOLU BiR 

NUTUKLA AÇACAK 

Ankara, !ll (Telefonla) - 12 
Kan:ınucv,·elde ba.•lıvacak olan 
Tasarruf ve Yerli ı\r;ııar Hafta. 
sını Başvc-itiliınııe vckal~t etmek,. 
te olan B. Şükrü &ıracoğlu o gün 
radyoda söyliycceği bir nutukla 
açacaktır. 

Balkon çir il mil idi? 
Taksimde Llmartın caddesin. 

de 22 numaralı Bire! apart.mltllı· 
nın S ncı katında oturan hizrr.etçi 
25 yaşlarında Senura Eli dün bal. 
!kondan düşerek ölmüştür. Müd • 
deiumumilik balkonun çürük ola· 
rak yapıldığı hakkındaki bir ih. 
bar üzerine mahallinde bugün 
'<::ı_İf J<ı.LJtu;OJ.i'"'•• 

Ark İngilizler 
Ruayel'in 

intikamını aldı 
Londra, 21 (A.A.) - <B.IJ.C.> İngi.. 

liz l\.rc Royal tayyare geınis:nln batı .. 
rıldı~L saha dahilinde ::? gilr. st,nr.ı. ?ıte
rigoı naınındnki İngiHr: koı \ l'l4 tara .. 
tından bir Alman tahtelbahir! batı. 
ı·ılrr.l.l!ilır. Bu tahtelbahirin Arc Roya. 
ll batıran tahtelbahir olduğu ınuhalr .. 
kaktır. Korvet tahtolb;;hiri görünce 
dip bon1baları atmı.ş ,.e onu deniz ~t.. 
hına çlknıağa icbar etm:~tlr. Tahtel
bahir satı-.a çıkınca lop ile batırılmış. 

tır. Denizaltı ınıırettebatından ~4 !d~i 
esir edilm.işUr. 

General Veygand 
(1 lucl Sahited•>n Devam) 

nemi Venoııd'ın •·a:u!eden uzoklaş
tıL-ıhn.a.sı. lnglli.ı kuvvqtlerinin Turu.ıs 
hududuna ı-lat;ması::ıdan evvel Şimal 
Alrikası topı·aklarınt Mihvere' balla.. 
mJya çaltşacak olan Nazi .AJanbn ka
filesinin, Afrikaya geçcb'.lıne;l içln 
alınmı:ş bir tedbir malı!retınde saıuJ.. 
makl.adır. Nar.Her t:ıra.Iuıdao. yapt!an 
bu son ,.c müstacel mUdaha.le, Beril ... 
nin ~sa~cn b~r İngiliz t.Darruzuna in
faal' etmekte olduğu suretinde Jza!ı e
dilır.oktedir. 

Vc;rgand'ın uzaklaJma:sı, :ıynl za
mand!l, Nazilı.:rin Fn.nsız Bah Afr'Jca.. 
s-ını kontrol et.rr.ck ta.sa\"\'Urlarul.a da 
bağhdır, Bu l\~tünl\.i.Jü..n temin edile
bilmesi Alınaulara Jnglllı - Aınerika 
üışe yollan üzerinden Atlas Dcnb'i "Us. 
lerini de \'ermiş olace.kttr. 

BW'"'cı.daki Fı"S.n:ı;ız mahfillerinde, 
\"eygand'ın vazifeden az.linin, müta
rt'kcdenberl Vl<i hükumet! tara!ından 
Alın:ınlrıra veıilm.iş en vahim iuıtiyaz: 
olduğu !iltrl hAklmdir. Bundan maa
da, Veygand'ın \'tlt.i.fedt-n azil keyfiye
ti, Almanlann Doğu oephcsindo aka
mete uğrıyan hareketltrlnin tazmini 
için Alınanlsr ta.rafından diplomatik 
t~arntzda kaza:ııln~ı · ehemmiYi:tll bir 
zafer gibi tei!ikki ed:~lmeklecEr. 

:S:ızı mü şalı.itler, Alm•ny• ile A \Tll. 

p;;.dakl tabileri aras:.nda bir 1';.:onferan.s 
akdi için ha~ırlıklara geçilGlii ve 
bundan ev••el -müttehit A·.-rupa- te. 
~ekkülü ilnn edileceği ve İngiltereye 
E:sıtlh tckli!i> y~pılaeağ1 .fik.r:r.dcdir
lcr. 

Rusyeıııu mütt>ouıd.J mtı.kovern-etin
dcn doğan Alm>n dahili ccpb.esindekl 
ir..hitahn böyle bir kurnnzh&t:ı milra
caat ı:neclıuriyet:ni meyd~na koydu
ğu zanneC.il:,ror. Vı4:•nJn ı1ttlzaherc-tl 
olmak!ızın bir sulh taarruzunun e.-.as_ 
lı bir ktymeli olan11yacağ1 Berlindc 
anlaııln.ış bulcnmakL1dır. 
Alınanya aığer tl1·0.ikın Do~u Ci:!:P

h.e...~aeki toplann karşı3:n:ı. yenlden 
yenfye kcnd!r.e t3.bi orrluler koyın~k 
surdiyle dc<·a.mlı Estlfadcler temin et
mek arzu.ıuvladır, 

Eı!eı· \'iş.l, Alrnaııyaıun yaln:z •ıar
nizon rnzı.ftleri• içın isledigi JOO bin 
kişiyi göndcrnoej\e ı azı olsaydı, bunlar 
da İtao/a!ılar, Roma.ny:ılılar ve Mucnr
lar gibl ateş hattına slırlilınliş olac:ık.. 
Jardl. 

Harp vaziyeti 
( l inci S•hifeden Devam) 

ve molörlü birliklere malik bulu· 
U\lye>rlar. 

4 - İtalya Alınauyad3n fazla 
,·ardım bekli>euıez. Alman ordu. 
İarı, Rusya cephesinde fazla mcş. 
guldilr. Almanya da İtalyaya gü· 
\:"eneınez. Zirn g~eıı sene İta]. 
yanlar Lıgiliılcrdcn dalıa kunet. 
li bıılur.duğu ha!dc kaçmaktan 
ba:ska bir is görenıedılcr. . . 

5 _ İugilizll'rin se,·kdceni \'a. 
2i)·eti de müsaittir. Alınan .• İta!· 
yan ordııswıun gerisinde bulunan 
Tobruk kalesi gı>rl muvasala}~ 
tehdit tmektedir. Bundan ba~ka 
İngilizler Cerabule iizerinden de 
geniş bir kuşatma hareketi yap:ı. 
lııilirler. 

ı _ Alınan hava kun;çtlerl 
tehlikesi A.Julenizde çok azaldığı 
~iıı iııgifuler Tobruk kal~ı;ini de
nizden şimdi daha iyi ikmll ede. 
bilirler ve bu bleılen yapacak.. 
tarı taaı-rııxlarla bir tınba ınuha· 
rebesini baş:ırabi!irler. 

7 - Taarruz lıareütwn girişen 
İngUiı: ordusunu!\ hedefleri esa. 
sen sahil bo)·unea wınıunaktadır. 
Donanmad•n çok yardım görece. 
ğlne şüphe yo~t~'. Bu dllllanma 
bima..-esinde Jngılıder çıkarına 
teşebbiislerinde do bt•lunabilirler. 

Bıılitsıı: ltalyan • Alınan ordu. 
su bu sefer za) ıf nzi~·ettedir. -----
Uyuşturucu medde 

ler ve doktorlar 
Sıhh:ıt ı:e İçlımai Muavenet 

Yekaleli uyuştu•ccu maddeleri 
ihtiva .edrn ı-eÇi!·.eıerin muhak • 
kak ınatbu doktoı kağıtlarına ya. 
:ı:ılmasını ve hastanın ismile ad. 
resinin de ilavesini Sıhhat M i.i. 

. ~ürlükler'cn tebliğ ctmışt:r. 

Muayenehane! rde müstacel 
vak'alarda vey.ahut da anesteıi için 
1-ullanılan uyu~lurucu ml<lcieler 
de ayn. suretle defterlere kayd<1. 
luııac~ktır, 

lngilizlerin 
geri emniyeti 

(1.W;:;ı;ıııll alcden Uevan ) 
bir !fiÜrpriz vaıiyetjnin h="dis 
olma&ı ihtimalini de ~imdiden 
önlenıek ihti~ acıııdadırlar. Al. 
ınan Ba~kunıandoıılığınuı Sovyet 
Rusyanın taın ınağlubi~·cti takdi
rinde harbin istikbali baknnıııdaıı 
ne düşündüğü ve neler yapınıya ı 

muktedir olabileceği maliıD\ olma. 
malda beraber haı-bİıl de,·amı 
takcfüinde ~rkta olduğu ıibi 
garpte de bir haçlılar ordusu 
teşkil ederek Akdcnizi bir Mih. 
ver denizi yapnıak teşebbüsüne 
lrapılacaiı daima gözönündo tu· 
tutacak galip bir ihtimaldi. ln&il. 
tere Şimali Afrikayı tamamile 
temizlemiş bulundu~ ta:Minle 
işaret ettiğimiz şekilde bir Milı.. 
ver teşebbüsü kendiliğinden aka· 
ınete uğranuş veya pek çok gü(
leşmlş olur. Trablus İtalya • Si
cilya yoluna nazaran daima bir 
ıatlama ta,ı rolünii yapabilirdi. 
Fakat, Trablus elden çıkınco Al. 
ınanlar mutlaka denizler ;:.şarak 
ve kara yolu arıyarak l\lısıra git· 
mek mecburiyetindedirler. Bu 
yolları açmak da ya Ccbelütta. 
rık'ı diişürın"k, Ceznir, Fas, Tu.. 
nus'a geçmek ve Trablusa gt-1-
mekle; yahut dıı Kafkasyadan ve 
sarktan Mı ıra vamınkla ınilmkiin 
~hır. Ancak, bu ~şit hareketlere 
tevessül edebilmiye de Almanya. 
nın bugiiıı İ\indo bulunduğu du. 
ruın mfüalt değildir. Almanya 
şarktaki mUcadeleoiniıı sonuna 
varmadan ve bir dinlenme, ha2ır· 
lanma devri geçirmeden bu teşeb. 
büslere atılamaz. 

İngilterenin bu lıattketinin 
•Alman yiikilnü hafiflctmiı e mil. 
sait ikinci bir cephe• olduğu asla 
kabul edilemez. Alman3•aoın 
Trablusta ne bü)Ük kuv•·eli ..-ar· 
dır, ne de )·eni kuvvetler gönder. 
ınesi muhtemel ve ınüınkiindür. 
İngiltere için böyle bir harekeli." 
ikinci bir cephe a~ılma'1 nıohı. 
yetini iktisap etın!?!J ~ocak Trab· 
lu~t!in taıuamile tcmizJenmesin. 
den sonra lngiltcrcnin Sicilyayı 
işgali ve Cenubi İlalpya ask~r 
ilıracı ilo imkan dsireoine girebı. 
lir ki İngilizlerin bunu yapıp ya. 
pamıyaca.l.Jan ancak Trabl~sıın 
ten1izlcnıııesindcn ~onra belit o
lacaktır. Eğer İngilizler ilkbahar. 
dan önce Libyaya hakim olurlar 
ise 1942 ilkbalıarında Kııfkasyada 
lnııiliz • Alınan cephesinin yü~ ii· 
nü hafifletcbilıııck için belki Ce.. 
nııp italya=da ikinc.1 bir. c.ephe 
açmak teşebbüsüne gırl~cbılırl':". 
Fakat, şimdiki hareket herl)"Y•n 
basında İngiliz ordusunun ~arkta 
Al~anlarla milcadcleye girınek 
v·az.lyetiııe doğru gcld~let'i . b_ir 
devirde gerilerinde ı-mnıy.,tSl11ık 
yuv·ası teşkil eden herşeyi im~a 
etmek gayeoini istihdaf cdeu bır 
teşebbüs ve harekettir. Nitekit~, 
lngUiz Bawckilinin diin parla· 
menloda söylediği nııtuk da hn 
bal<ımdan gMYel va<ıh biı· \'CSi. 

1..--adır. 

ETEM l.ZZET BENiCE 

Yunanistandyki 
Türkler 
( 1 inci Sahifeden Dev~m) 

;::öndcrcc-~klcri gıda maddderi. gi. 
y"cek pakdl~rin;n sc\•k;nr Kızılay 
memur olunmu~ıur. Bu kabil \'a,,. 

tand~şlar < rian birer istida ile 
gümrük müdürlükleri Yastlasile 
veyahut da doğı udan doğ1·uya 
Gümrük ve İnlıTsarlar Vekaletine 
müracat edel'ek adresler.ini. gön. 
dcrcceklcri adresi \"e .eyleri ya. 
:ı:acakl3r ve nlac:ıklan müsaade 
kağıdı ile birlikte Yenipostaue 
caddesincre Kızılay İstanbul mil
ınessilliğine tesltm cderekler ve. 
ya po5ta ile mümcssiliğe gönck\. 
rccklcrdir. Gönderilecek madde • 
lffi Vekalet 1.e6blt edecektir. Bun. 
lar müracaat sırasile Kurtuluş 
yapurile göndcrıleceklerd;ı-. 

·---
Bİll BAKKAL 'l'EVhlF EDİLDİ 

B(\y!lk,.dada N:ko ls?l'lrıde bir bc1'-
kal gaz s:ıklamak sutuyla 
mahkeme kararlyle lcvk;f cdllmlıtır. 

K Dl 
AL 

Tiirkro sözlü Arapça şorkıh 
büyük hayat ve a' k romanının 

TAKSİM 
sinemasında gördüğü fcvka. 

15de rağbet hasehil le 

Bir hafta daha 
gösterilecektir. 
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Memurlara ucuz 
Basma dağıtılacak 

(1 ine! S.hifeden Devonı) l 
sulde tevzii kararlaı ,rılmı~ ve ka. 
rar tasdık edilmek uı:E:re Umum 
Müdürlüğe bildirilmişti,-. Bu ka· 
rara gör0 : Rmml, hu.:;-.1si büliin 
:müesscseleı-in memurları, ~il~! .. ri · 
efradının nyni soyadım ta,•yan 
nüfus kiığıtalrile Yerli Malla·r P:ı. 
zarlarına müracaat ettikleri vakit 
ihtiyaçları olan basma, patiska. 
pazen, demi, Amerikan bezi ve 
kundurayı ucu.a fiatle alacaklar. 
dır, Müracaat edenlere l:ıi.rer fi' 
verilecek, sat'i bu fi' üzeriııden 
yapılacaktır. Sümerbank'ın bu 
kararından memurlar büyük mik· 
y.asta istifade cdebilecelı.lerclir. 

Karar, Umum Müdürlükçe tas.. 
dik ve lstanbul merkezine bildi. 

Her iki cephede 
harekata bakış 

(1 inci Sahifeden Devam) 
l\ıloskova, gündüz yangı.n. ve jutillık 

bombalariy!e kuw~tll reuluırcbc t.a7-
y;relerlnden ınOrekke-p fllobtr t.:ı.ra
fındar.. bombarduni"n f"dllınJ~tir, Le. 
ningrad'da nakliye kolları bombalan
mış, sekiz Rus tanare•I dut(jrülmüş. 
tar. 

Helsinkiden bildirildiğine göre, Al
manlar Tnla ile '"oloko1;uyı.sk a.rastn
da Rwı hatlarını dün ö.ğlc üzeri yar., 
mı,Jardır. 

Volok:olamsk istikamelinde Atman· 
lır ınuharebeye Oç t.nnk tüQ".ent hima .. 
:resinde beş piyade tümeni ile i{tlrak 
et..,...ı,1,.rt1!r. S'"lvyet bı.ı-l!klert bir ~·" 

lw!:"t.b.ıyı tahli.)e edf't"'k rek.1lm~ ... ~ 
mt:cbt.•r o1rnuşlardır. 

LİBYADA BAŞLrYA."' 
l\lUll.'\JtEBE VAZİYETİ 

Vbyado muluırebe tekror bail:ı.mlŞ 
olmakla berab<r, her iki taraf killi! 
kuv,·etleri henüz tMn.asa geluıem.İ,j

lerd..!.r. 
fler iki turtlfın i.tU\'YCt:criııc .&:eliru:-t\ 

bınıdan b!r kaç ay evvel İtnlyan. kuv ... 
vetlcri 12 - 13 türrırn, Aln;an ku\ ·et... 
leri ikisi zırhlı, iki.si ınctôrlü olmak 
üzere be, ttimc-n. ing:l:z ktt\ vetıe-i 
iki üçü zırhlı olınak üzere 15 ınot.örli.i. 

piyade !ü.ıl1eni taJıın;n <.·dill\·ordu. Gc· 
çen yaz aylaıı içinde bu ntikl<arl.rm 
hayli artmış olrunsı beklc:nebilir. 

İngiliz gazeteleri lırp parolasının 
şu olduğunu yazıyorlar; 

Bi.r 1\l.ınan Oldur, İla,y:uı kendili
'1inde-n katacaktır.• 

rJdiktcn sonra derhal tatbik edi· 
lecektir. Beher nüfus ba.;;ına 4 
'l?'Elre, amerikan, 4 m.tre patis. 
ka, .ı metre pazen, beş çift yüıı 
vesaire verilecektir. 

NÜFUS TEZKERESi TOPLAMA 
TİCARETİ! 

Anadoludaki bazı açılı.gözlerin 
nüfus tezkeresi tophykrak bun. 
ları birk~ kadın vasıtasile şehri· 

mize ı:önderip Sümerbank Yerli 
Mallar Paı.ıırla..'"lDlll Kınac1yan 

han:ndaki basma içir, fiş te\·zi 
merkezine ibraz ettikleri anlaşıl. 
m'itır. Sümerb~nk bir ıretre bas. 
mayı otuz altı kuruşa s.ı•tığı hal
de bu açıkgözler 120 kuu,a sat. 
maktad.rlar! ... 

AlmanTe iği 
(1 inci Sahüc' ~ o . .,ın) 

lerini bombardıman eım~lerdır. 
Alman lıava fe§ı?l<lcııt/eri mC'rkc~ 
kesiminde l'e Volclıovıın şa~kınd~ 
ııaklı?Je trenl<"Tine t e JİTnE'Tldifer 
münakal<ituıa taarruz etm!§lerdir. 

,\~osk~va şelıri gündüz ııangın 
ve mjılıik bombalari!e k.-ut,ı·em 
muharebe tayyareler'rttden mii • 
Tekkep filolar tarafaıdan bomuar. 
dım.an edilmiştir. 

• Leningrad civcrmda iki av fi • 
wsu .. l:açnıarıa <'lqn bii!!iik bir 
Sot'yct ııııldiye t~~ekkiiltlne 1.:arşı 
yapttk'arı ce.sııı·ane bir taamız 
nelll"$,ndP sekiz ıW~vınn tay • 
!faresi dü{i!r"ı ilşlerdir. 

ing liz planı 
( 1 inci Sah feder. evs m) 

wnra tahrip etıı>e~ oldu~ı:nu dü 
.ünrnek m:kul sayılab.;ir. Bu 
~ureUe Alm:ın 7tr~1 tı t•;m nlc • 
rıni Ç€mberlemtye mıı\'1ff&k o. 
luroak, harekat a ı~ıa, ':irilmcek 
a l ıı;ı,,de bir arı avlatn•i\a ben. 
ziy-ccektir. Arı l·f'r.:i !ınvatını 
kur~armak ir:n rr:~c~'ldc~ey~ mtc 
hurdur. Fakat kU\·vellE:;imizin 
mükemmel talim ı; ı:mü, \'e iyi 
11.echil edilmiş Jlm;:ır11 hava ~ 
deniz kuvvetlerimizden kudretli 
yardım görm<'t'i. :.,·n.arın va • 
~ifeh.rinde muvnffli'< oracakla • 
rmı ümit etme!"' ıze ihnk v~r • 
mek!eclir .. 

1 IST ANBUL BELEDİYESi ILA~LARI ·ı 
.. Bc!'koz ağat;!orr.3 fictsr.hğtndaki hay"T"a~tın yı!Uk fhtiy:ıcı içi.o alınacak 
,soo kJJo sam•n \•e 7500 kllo kuru ot açık ekslllmeye konu!muıtur. SJına
nın beher kll unun t&bmln bedel! 6,5 kuruş, kuru otun beher kilosunun 
tohmm bedelı 7 ,5 konış ,.e iUt te'" illa u "8 r 75 1 
ve 1'-1uaıneliı l\fildOrlUğü ı· l ul , .. '.. ı:a i.Uru~tur. Şartname 7_,.,bıt 

.. .. . • .. ,a <-ı nde gu,ı.ıt..Lılir. İh:ı!e 24/11/9~1 Pazartesl 
gunu saat 14. de Ol!l~tJI ..r;ııcLımende )'•pı •ac'"•·tır T•U ı · ·ık · b . . 4 .ıa • .. P crın ı temınat mak-

uz 'cya m<klupları ve 9H yılına ali Ticaı-et Odası ves'kal>rlyl ilıale günü 
n'!ueıyycn saatte Du.h!'lt l."nci.bnende hulunm ı~n. (9759) e 

lstanbul Defterdarllğından: 
A~rt arttırmr-yıı ~anl:ı.n_ Bttkırköyünde Emn:zı Akliye \•e Asa.biye Ha!l,. 

tanef.lnin bakkal11gının rut.!zay(.'CJesi 10 gtın teınd·t etfl ; t' ı·ı."- · . l/l•;u41 "-->- . • ı ı m...ş r. ~ıC1 mt'za..--e 
oe ~ , ... ~ rte>l günü sut 15 <!e Milll Ernllk M!id ı· ,~ d t · • 
ns.cak olan ı...-oır ... yoada ·cpıla k' M \.tJ' Uo"n e .opla· 

. ~ J ca ~ır. nharrmen senevi !car bede!I (150) Ura 
temın.atı (33) lira C ıS:) kuruştuı-. ı .. tcklilerin mtı\·e.kkJt t~in1ttta maada •h 
~at raporu~ hu&:ı~3l =:-~ ... ~t.ısı ve- mahkümryetlerı olrtıo.dı,lına n dair , ·e:ı~; 
:braz rtrnf.orl rr.uk · zıdır. (10202) 

BRON ŞİTLERE KlTRAH fıllll EKRL 
--- -- ·--·----------------

istanbul Defterdarllğından: 
Dosya No. 

l-76G 

101-1879 

2-207 

551001878 

52302/l:ı:J 

5%301/2717 
• 

~123 

Btl7ük Ç•r~ıdo Yajjlılttılar sok•Clndıı eski 
64 7e.ıl 30 k•I-' 2812 ada 51 parsel No. lu 
kiıgir dWdu\nı.u 5'35/63~ hlsaesl. 
Men-8"d:ı Yava;;ç ŞarJn mahall..uı.in U.. 
zunç•m cadde.inde 6kl 163 :yeni MO sa· 
yılı < 1" "k1ının 30 /H !üsse ai. 
Taralı) odo Köprü sokai;tnda eski 3 yent 
8 ?\o. l:.ı h~;n 12/lll hls&Ul. 

Ü•kü.kr Sclami Ali mahaUe.>:tıin SlliJıd.ar
buhçe >oku:UWa U, 43/1 No. lu 82,17 
metre :murabbaı arsa. 
Kuzııunculda 'farla sukaılıoda ecltl 23 yeni 
23/1 No. lu evin 1/2 hissesi. 

Eyup(e ••ki To<du lbrah,m ,-tn! Atik 
AtuslJl..f)paş.ı nı~ halleısinin eki Ayvama.. 
l'a.y yeui Ay,·ansi:oı·ay kapısı soE:agında dki 
14, ;ıJ, 18 Yf"Di lö 18 No. lu 83 mettt mu .. 
rabbou.;ı.~. 

Beyoliunc!.ı. Ka:rıcrb.a!un mı:OaUcsinin 

Ay"a .sokal,!<:da elik! 1 Y•ni 6 No, lu evin 
2/3 hi i!. 
Kadıköy O•rnsna~> ıntl:.aJieslnln Körler 

kağı;ıda 24 ada 9 par.el e.ki 8 yeni l>.3 
kapı No. lu 23 No. lo1\t kAglr dükkAnm 1/2 

\f.uhamrneu 
Bedel 

86% 50 

87 50 

41 9 

300 

ısv 

1300 

hL-.,esl 900 
Sanyer Fındıksuyu sokoı?ı,1da esi 17 yeni 3 
No. lu (Aa.avutbo•tanı n&ıniyl, maruf) 
bo.tazıın b~/120 hluesi. 1833 l~ 
Arna, ... 1..ıcöyil.nde Dubaract sokağınd;:ı. eski 
11 yenl 8 No. lu evin 60/ 120 hissesL 1125 

1-7471 Kuır.kopda Çadırcı Ahmet Çelebı ır.alıııl
le>linln Camii Şerit sokağında 170 ada l 

Temlnaı 

U IO 

8 

11 

97 

67 5. 

137 5 

parsel 21 kopı No. lu kfıg:r hane. 1'50 101 
1-7263 Gal.r.tada Yeıı!camı mohaHesiain Fe:m<'-

necllcr sokağında e.:ıki ve yeni ~6 ?-ro. ıu ki· 
ı:ir mağazaııın 4S6ll0/7~000 hissesi. 399S 25 300 

Yukarıda ya:ulı gayri menkllller 10/12/9U (:aıtnmba gilnü saat ıs do --;1. 
ll Emlik ?.Uldürlüiiinde ınutq<'kkU koınisytınrla ayrı "Yn '-e açık po1b•· • 
.. wooaktır. F..ala izah•I için M!Ui Emllik Müdılrlüğ'"l 4 cü kaleın!ne .,,. • .i. 

(1019i) 



4 ·- SON TELGRAF- 2İ İMi-~lNl 

İr.gilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
-·--------------No. 40 

Turkç<'ye çeviren : ISKENDER F. SERTELLİ 

Ertesi sab:th ilk işim gazeteye bakma oldu. 
Şanghay oteli hakkında bir şey yok 

MeJ. ka hd)'du ti r h.· ugrc.gııı .az. 
tJn1"'ı· çok y:Jnıan canavarhırd1r. 

l.)cmı~tı. Şın <h yame:ınlın içinde on .. 
wrı •h1.1lin'Uyor:.un da. ttiylerin:ı ürpe· 
ı yı r .Kcrv.ll kendime: 

(;C'(rriş olswı, Yoko! diyorwn. Bu 
M't r ıt ıılıirr.. bir fırl.uıa atlattın: 

Yat;ütta Ootl a fazla düşfrrımed!m .. 
l'y ·Jun. 

ClıLAlLJ\K HAKKL'IDA BİR 
K ONIJl)llf,\ 

;_ rlesl ıab:ı.h crk•'lluen ><<ill<ILn. İlk 
ı~ı ·• ıa"etc.·yt gözden geçirmek oldu. 
(Ş"ngh~y obt.·li hakk111dc hiçbir~ey 
)'Ok 

G.ı,.c-t(!Jee Uı r1.oa. p.:.ıt!~an ga:.:inodan 
Uah.• eJiyorJa. 

B J bonıba 111<.'b'f.:lcsın n a11md~ın bir 
ft'ylcr çık.ac~Jt galıba! 

11 i:s~ bu M' ehemn'ıyet \'t!rntlyor. 
ı·aıu.t bcnın Jçhnrl~ ı;arip ~Upheler 

uyaruyı)r. AcalJ; i:ıu biı· tuzJ.k mı? 
f'a.kat ıuçin? Ve kimin itin• 
Jllroo tuzo.·ga hızuın yok. Bu. komi.. 
tin yer hıi>ine kurduğu bir kı ... 

aıktı ·• di)\'Jı Onun göru~Une göre ba
:ıs t ~ir kacalq~tlık nı.~e!esı. Ba~k:-ı bir 
Şt·:f d•K•l. 

J-· 1Luki btn bun·.a bı.zım için ku .. 
rlı ~mlış bir ıa.lıtta llızaiı sanryoıunı. 

lir. halde hıt nıcst"Jeyı lli.s.o;;o n~ bir 
J.erc <laha görU~.c,:ceğlm. 

S..ı6ahley111 erkrn ı:iy.ndim. Hi::t -
sunun tl1'.ir<'!!J.nçı uğrıyac:ıktım. O. ben. 
de\. tince davr;ınn-ııa. O<lama t;:gT3dı. 

Ne habe.rler vJr, Y?kohama? Ga· 
t:eır. ~kudwnu. mu" 

- ~vl"t, • C'~ rıgb&)'J dan 
baJ-'.11etmiyoı· 

- B-en sOyıenHxhm rni bahsttınez 
tl,,c? M:stcr Klork bu iıl matbuata· 
alı.. t~ ..... ı~ ıeme.z .. Zfı-.ı ark:'l,,.ından 
bCıyWc ve rly st .işk~ndrıll~r '-ık~r. ja. 
pon hfıkônıt'tı bu ıe;i dtıyar~a. Aır.eri .. 
kau htil't(urrctlnı prot.er;to eder. Ve iş 

bU)'tİr 

JI b: o kah.v • masamın l>fişlr'.S ı)ttı.l""" 
d 

- Vılı:<mun yJnınd:ı kaJnn şn 4: 
ı .... ıTI l'••lı pro.ı~yi nasıl tıı;rcnebileı.-e. 

~lz> n sahifeyi Vılsonun evrak t;nn-

=-

ta:,jndan a~tı'Jbilır n-ılyi~? 

Dl; e söylenme-ğe başladı. 
S~ı.idyoya gitmek ıçın bir .saat vak

timiz vPrdı. 
Hlssoya dcindllm: 
- MrStPr Klark'ın çuntahından a.şır .. 

dığırmz aibı, V1lııonun f;an1a~ı:ndan da 
alan:nz mıyız? 

- İşle bu o kadar koloy bir iş de
ğ!.I, Vilı:;onwı her ıse-yden dnce Nev. 
yorka gelmesi liı<lım. Or..dan bOnra o· 
nun~;:. dost oımak .• 

- Birınc~ ~art dogn.ı. Fakat, ikin
cisin!.n tahakkukun:) lüzuın görmü ... 
yoıı.:rr.. Klark'ı::n ı;a:'lt.ı~ını Q!;iı.tmak için 
onunla dost olınaıa li1z.un11 yoktu. 

- İyı antma, M&,tcr Kl<.ırk bar!~r.ı. 
e:aLinola.ra S1k t.Jıt gJden 1 ha~ılı hayata 
glren biı ~ns:lndır. 

- Hanı)'a, \lilson da d-eınokrat bir 
Cunıiıunei.s..İ<Uc c.l.iyorıaraı. Her git -
tlgi yerde halkla teına$ eder, halkın 
arasına girer ve b.ıJkın içinde ya~ar 
diyorlardı Yanlış mı btı duyduk!; .• 
rını? 

- Doğrudur. Llkin Nevyorka ge .. 
ıin<.-e, onun yüzünü görn1('k kabil oı.. 
maz Büyük eehirlerde onu gönnE-k ka_ 
b11 olrrıaz. ?l.lesclA bu..ı11.da on milyon 
nüfus var. \'ıl'-On Nevyorkt.:ı. on sene 
otu.-s..ı, belki on &en.ede bir kere Oll'Ull 

y~i..ı görnıek ınümkUn olabilir; 
- Son um .... nda g(:lrnış .. Bir ~ergi 

mtinascbetil epeyce <Jhıl"ll1IJI diyor -
lar. E\oet. ~kot o zam"n da yij;runü 
k' e göremcdJ. 

O ı:ırada rnasarun u.stw~Je duran 
gnet"'fo ıu vadls gBılirw il!ıiti· 

.Cuınhw-reJ.si MJSte:ı.· Vi.bonun 
c;;vk yakmda nıOhiın bir mesele hak. 
kında te\ltikat yapmak \'e beş on 
J!:im kalınak üzere ev;orka gele
ceği )ıabcr o.lnıru.ıt.ır > 
Mıst~r Hir...oııo'ya bu haberı gô&ter ... 

dun: 
- Nillııl o!du da gornıtüıniz bu h<P .. 

vad."-i' .. 
lii~o hayretle go.,,ı~ruü açtı: 
- GOzün;c Hişır,t:n .ş, Bu, cıdd.en 

mühim bir haber. 
(Dcvaır.ı Varı 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Bw ~ .,,... rllııde üç d•fa muntuıımıın 

dlslerinlzl ftrçala:Jllld, 

İstanbul Emniyet Sandığı Dire törlüğünrlen: 
Eınniyet &ındığu1 bo~lu ölü H~yriye ve Ahrr:. t Bi.ırno.ıı· ·r "ar erine 

ilan ;·o'.uyla tebligal: 
.A-furisinJz Hayriye Vt: Ahnıet Btirhanett n saglıkı.ır nda :ı.tohı:nut Ct•l;jJet

tln, Falnıa Mel~hat1 H~tV\'a Müzeyyen, Me}lıret Nu et• ·!r> Y"kdiğcrln<' a1U· 
t ~Isıl ktfıl ve nıüştere:k borçlu olarak, 11aiın1u~~ada ve nl hallecıinde Nu
ruosırı-aniye ve Şeref Efendi ve Cami avlusu sokak eski 43, 'tö ~t. 43 1\1. 4.8 
M. 48 M. 48 M. 46, 50 y•ni 54, 56, 58, 60, 98, ıoo, llJ2, 101, 106, 21, 106/l, 
106/2, 55/1, 58/2, 58/3, 58/4 No. lı altı dııkkAr.ı mU5tcmil döı~ ev ve dört oda 
ve iki dt.lk.kflnın t..'lm-mtl'lı birinci derecede ipotek göste;-erek 12/4~ 932 trırlhin... 
<1e 623/13260 hosap nunıarasiyle Sandığımızdan aldıkları (4000) lira borcu 
6/3/941 tarihine kadar ödemediklerinden faiz, kornkyon ve nıoı.;arllile bera

ber borç (7623) ltr1 (54) kuruşa vannıı;tır. Bu sebeple 3202 nurııaralı kilJ\lJ.ll 
mucibince hakkında jcra takibi ~lanıa k ilzerc ta.nzim olu.-:an ihbarname 
borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgdhına gönde1-iln1iş lıie de bo~·c;
Julardan Hayriye ve Ahmet Bürhanettinin öldükh.:rl .ı.nl;ı:1ln:ış ı.c teblig ya.. 
pılamatnıştır. Mezk.Ur k<ınunun 45 inci maıJtlcsi VE'fat hallndı· tt.-bligi:1tın il€tn 
suretiyle yapılınasını en;reder. Borçlu blü lJayriye ve AhJ~l.!'t • BilrhanetHn 
nıira!M;ıla•ı itbu ililn tarihinden ıtibaren bir buçuk ay ;<:inde Sanchgımıuı 
müracaatla murisler injn borcunu ödemeleri veya kanunen kubule Şityan bir 

itirazli.&n vana b ildinnelerl litıı.ıııdır, M :rasc;ıtar ipot!'gi k~.ı ~Jr, •d;:Jar \'e;> ... hut 
başhyan 1akib1 usul dairesinde durdurmazlana ipotekli ıayrl ınenkul mezkür 
kanuna göre Sandıkça satı lacaktır. Bu cihetler aliıkadarlarca bHinip ona göre 
hareket edilmek ve herıbirine ayrı 11yrı ihbarname tPblig.1. nıakanuna kaim ol-
mak üzere keyfiyet nan olunur. (10179) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: i\.l. SA!\lİ KARAYt:L-------' 

Kassı'n ?.-tekke cemnatı ara ~nda 
yer l)ir teşkılit yaoa..·cı.x. :f..'lekkeyi te. 
sis et.mlş ve1 bu bapt.a.kı an'ane sahih, 
AbdUlrtı.uttalibin dC geçınJş nesillerin 
ihn:tıli 3üzünden jzi kaybolc1n Zem
zcn1 kuyu.~unu ke'.şfederek büyük bir 
h.ı.ırıet görmüş olması nisaplan l\.lek· 
ke ~h~li.Sine iyilik eden kimseleri 
Kı..f'('y~ kabilesine ve Muhamm.edin 
(S. A.) ailesine raptetnıek emelile bir 
t.::ıkırn an'aneler lcı:&t etmlye aevkcyı.e .. 
n1iştir. 

Bu suret!•~ Muha.mm~ln (S. A.) 
baddızatında hajz oldugu meziyata, 
her muteber Arap için elzem bir ekle.. 
me oJmı:ık üzere, meşhur blrtakun ec.. 
dadın şan ve şef'\?!lni•de i!Ave etm<>k 
tikrilc her Htiaı de cedlerl arasına it
hal edllm<>k !Oızumu hissolundu. 

İşte bu mülfıh<tr.attan şu neticeye 
geliyorum ki MuhJmır.edin (SA.) 
pederi hakkındaki Hadisler bile mu. 
ahha r za.manlarln blf icadıdır. 

Abdullah a.ııı• reıılr.sb. ve uydurm& 

bir isim ta~ıyan oglwıun yüziınü gör
rnedc-n uzak bir memlekette ölen ba· 
ba, k..ezali.,k y~bancı bir diyarda ter. 
ki hayat eden valide Abdülmuttallbin 
o~lu Ebutalibin ailesi içinde bence 
bir yetim, fakir ve Adeta ailesiz bir 
ç<fcuğun vücudunu izah için bir fik
ri dindarane ile halk tarafından uy
durulmuş bir takım n1a~Uar ve an
anelerdir. 

Ayni kabilenin efradına bir Ubirl 
muhabbet ve ~!kat olmak &ere ha· 
fit veya yeğen denilmesi yolunda 
mHcut Arap Adeti müphem bir tıı. 
biri şetk.ııtkAraneyi bir izahat yahut 
alluneti karabet ııekline tebdil etm!ı 
olabilir. 

Binaenaleyh, muhaddisfn ve mu
hayyilel avamın iptidai hünerleri al
tında pek lyl saklanamıyan bu ka
dar müphemiyell~re ve ftipb.elere ba. 
karak Muhammedin (SA.) gayet ka. 
ranbk ve taldr bir men~eden gelmesi 
ve peil ltilçük yaşınd rr.~hul ebe-

Ufak tefek 
bilgiler 

* Bir metre mikabı su hasıl et
mek için, H•kız metr(' mikabı kar 
yağmalı. * örümoı,k hiçb;r ~ey yeme -
den bir sene ya~ıyabilir. * Hindistandakı büyük anlar 
5 metre uzunluğunda petek ya. 
parl~r. * l\!Jymunlar hidddlendikkri 
zaırıan esncrlt>r. * Fare üç seneden fazla ya • 
şaınaz. * B;ı· k.rl ngıç günde alt' b:
ne yakın sinf!k yular. 

Rııap dersfnde 
Hoea - Ayni cinsten olıruyan 

şeyler c~m olunamaz. Mesela iki 
koyunla üç mek kabil değil, CE'!ll 

edilemez. 
(Talebeden birisı ayağa kalka-. 

rak) 
- Babam, bir kilo süte iki kilo 

su karl§tırıyor da, ned~n ikisının 
mecmuu süt oluyor? 

Baç 1aıında 
- Yavrum, kaç yaıjmdasm? 
- Evimizde ~~. tramvayda 

üç yru;ındayım. 

Maatarıar 
Babı:.sı - Bak oglum, mantar· 

!ar dalına rutubetli yerlerde ye. 
tişir. 

Çocuk - Galiba bunun içın 
şem~ryeye benziyorlar. 

Sakal ve ıaç 
- Baba, sen niçil' «k~am olun.. 

en sakalını sıkarmıyorsun? 
- Bu nasıl olur, oglum? 

- Nasıl olacak? Anııem sacla· 
rın. çıkarıyor ya ... 

Mü~af atlı Bulmaca 

Bir baban.ıı yukanki gıbı mü" 
tatil şekilde bir tarlası var. Bir 
gün bu adam tarlayı kendisi ile 
dört oğlu arasında •a.J..sımc ka 
rar veriyor. ~'akat baba tarlanın 
dörtte birini kendisi alacalı, ge -
r;ye kalan kısmı da dört oglu a.. 
ıasında müsavi surette taksim 
edilecek? 

Acaba nasıl 1akııim ettiler? 

HEDIYELERiMİZ 
Bilmecemızı doğnı haller, n.er 

arasında çekilecek kur'ada; 
Birinciliğı kazanana 5 liralık 

kesme şeker veya 'l'r<ıbzon tere. 
yağı alınması hakkı. 

İkinciliği kazanana ın,ı,;ur btl' 

sinemanın 2 aylık meccam duhu
liye kartı (Hususi mı·vki) 
Üçüncülüğü ka2a'iaıht. 3 liı "'1ık 

kitap, defter veyahu aa oı< kl)
mette gıda maddesi alma hakkı. 

Dör<lünciiliiğü ka ·onanc: K:z 
ise komplt: dikiş t ~ınıı, erke'< 
ise büyük perker !akımı. 

Beşincillği kaza.nana: 1 ayl~: 
Son Telgraf abon<"si. 

5 kişiye maruf bir >İnt!manın 
15 er gUnJ;ik me<:car.i duhuliye 
kartı. 

30 kişiye: Birer kıyıı,.,u, roman. 
10 kişiye; Birer §Ik parn çantası. 
5 kişiye; Birer boya takımı. 
10 kişiye: Muhtelif hediyeler. 

f Hediye Kazananlar l 
M.ikaftlı bilnıccemızi doğru 

halledenler arasında kur'a keş:i
c!toindc kazananların son liste • 
sın' bugün nPşrediyoruz: 

Selim paşa sokal{ında 10 num.; • 
ı ada Bayan Şükran, Ankara ti. 
caret lisesi 1 inci sınıf talebele. 
rindeıı Kfi.ınran Önçalır. 

(Devamı Var) 

"G . . azete ,, ısını 
nerden geliyor ? 

On altıncı a'1 ·da, VenLdikte, 
c sıralarda Türklt:rıe VenedikU. 
!er arasında vukua gelen muha.. 
İebelerin ;ıetic<'1(:ri, umumi yer .. 
lerd<' mıeydanlaı'lla okutt.urıılur 
ve d 'llPyenlerd<'n bır Gazeta. 
ücret alınırd .. 

cGazda• o zamanlar Venedik. 
te tctlavüldc bulunan l:>ir akçe 
idi, Bugüı lı~mcn her dilde •ga. 
zetl' isn-~~ Vf_•rilnı:ş o1rnas:ı bun .. 
dan ile.Ti gelmı,ı:r 

Nasıl öCrenmlş ? 
Bahası küçuk Nıhada "wJıı· 

Alfab.cyı ö,4rendin mi? 
- E\ et babacığım. 
- Sövk baka!•ra, A harlındcn 

sonra· nC' ~clir? 
- Öteki harfü•r baba .. 

Son dişler 
Hoca -· E ::ıt:n h~ııg, dişlC'r 

g_ejır·> 

Çocuk 
cL l(:r 

n zgArın sıı.r •ati 
Ri.izgfırın sür'at tscrkc""l. h s • 

sobmmdan d~lıa fozladır llur:r 
1 bir riizl(ar s•att0 yu!i biraz ~ıcf.. 

1 ~~·~~'.;;;"i .• ~n~~~:. k~~~:~~kas:~:~ 
1 ""a tl'.; 120 <len J 2:1 kiJ.omelrehk 
1 bjr sü:.·'atl g:ckr • s le! j! ,c_ 
1 Yı d<:v.rır, ı,'<. er. 

Fotogral ö dereaier 
l Gazc·temı·,tle neşrolunmak nzP. 

rç rcsimlen!'lı gondertn!s -olanla. 
rm fotoııraflan yazıın,zın çok - ı 
Jugunda~ dolayı bugüı> kona -
mamıştır. Yann veya öbür giin ı 
drrcolun~caktır. 
ı---

1 ~:~?~~~~D?! 1 
P(ınr,-iyak mark.1, Uı; -ı·ı ht.ısustde 

k\Ij1anılmış bir otomobil satılıktır. 
İ!tftklilerin Nuruosmanıyede nu. 
re.ara 54 Bay •raceddln VC'Y& V ah .. 
dcttine mUracaaUru:1. 

Sahip ve Boıımuharrlrl Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

! Balkan Deniz .__:_-=--:--; 
Harbini NasııKayb~~k~ 

'\.:..,.· __ _ l a7ıt n : HA H'ttı. YAGIZ '\o. 1 1 ____ _ ---
Hemidiyenin Karadenizde yaralarıma·· 
sı bir çok dedikodulara yol açmu~tı 
_Miralay Tahir Beyın yalnız pra- ı y~rdım yoll.ınıı:ı rağ:nc ,~ıa 

tık hır denız lurdu olduğwıu ilel'i çakmak dövüsüyurıoı· tari!ıe bır 
süren Rami;. Bt>y kl'ndisinin Do- zafer sahifc>si halinde inti!-;,ı 1 c·ıl n 
naruna Kumaııdanlığmu g~tiril. meşhur Edirne mtictaraa'1ı1' de<:. 
diği takdirde yapacağı bir huruç- tanlandırıyorlardı. 
la Yunan donanmasını mağlup e- Yunan ordusu; :\fokı d•'"'. ;~)ı 
deceğıııi ve Yuıı=lılar tarafın. Türk kuv\'ctkrrni bozmu,, ~le • 
dan işgal olunan Ege denizi ada- çc kadar olaı: t"•crııil tupr;ı af' 
larmı istirdada muvaffak olaca.. imal etmiş, Sc!fııııge kar.ıdcr ,-t 
ğnıı iddia etmt:,i hcını Karargôhı dPniıdcn tanrruza gc<;nı'~tı 
Umumiye mnvaiık geliyor, hem Sclanikld:i Ttirk k;ıl. ,dı 

1 de Bahriye N~zaretinc<• bu mev- (yine lıu p<ır!ı i!.tiliıf' ı 11 h· oc 
1 zuun tedki\intı imkfın verrliı"i· cer<"'.!ves?ndrki tr-znhüratıı ·ı:ı b 

yordu... Ör!'ek o1nrak) hi'ibn· ırıu1·.~' · fı~t~ 
Hamidiyeniu Karadcnizde ya.. ba~\·urmadnn düsınana 'rsl 11 

ralanmusı g<'ı C'k donanma muhi.. ol uy ~rdıı .. 
tinde, gert·kse t'fkılrı umum iyede · Yunan donannıas.c ~dalnı 111 1. 
b . w 
_ırçoJ.: dedikodulara yol açmıştı. galini tamamhıı·M. SeJ,inıı;t ' 
Doı;ııırmada b•ılunan ve ittihat hücuın el misti.. 

ve Tcrakkıye mensup olmıyan i~te· Hamidiycniıı Kaı a<l• 111• • 

Türk denizeileıln ağır. biT!iği ile de yaralandığı sırada vaziyc•t bV 
Ra.uf Beyin idart>Sizliı::;; yüzünden kadar vahim Osman!• nıane~ı-
donaruııa; <.•n ır.odern bir cüzünü yat. bu ka<laı~ bozuk, Qı:,-:ı'·•nh 0 ~" 
kı.ybdtL. buglın deniz kuvvetle- du n' d.:,,.anma,;ı bu kadar ]ı.nı · 
rine htıkirn bulunan bıı İttihatçı ınairnrışık filıirleı·ın münaM<• e-
rÜP>a dl)nomrıayı yarın çok feci dildiği bir<'r n .ıhit halinde bul•'· 
bir ır.t:tgllıbivet<! uğratac-aktır. nuyordu .. 
Çünk,ı hepsi de vu ·uf ve ıhtısas Hamidiyenrn tvnıiri cp•· uıvo 
bakı>T.ından Rauf B<'.Vll' <'~itler:. silrccckti... 
diı-. Sel:i.niğe y.ıpılan den ı t~ ''~'. 
• Diyorlardı... zu, orı.da bulunan .Fclhı J:'f 
• Halk ise, l'n gür.ı<l<.> biı gemınin leııd·in tıutınrısile netice! ·nen 

adeta ınavna azn "' 1 s<ıyılacak facia ~eklındc c~ı·t·yan etır ~l~e 
Bulgaı botlar t~rnfınc!.ın tabrıp Tt>'finicvvelıı1 yirmi ik1•1" 

• •j)] 
c~i!· ne \<·in. kin '>üll·rck: Yunaıılılar.n on hı nlıırtaıah ") 

Bımu mahsı.." yaptırdıl,.r. pido filo1ill.lsı koı u,t.-Jrıı y,.r' 1 
Han.ıclıve glbi ku~koca toplar.ı. C· Vosst, .:\nıirallik1c 1u e-
lan bır ııeım c ııfacı k düşman s~. mıştı: ~ 
fineleı i nasıl fc;,rruz c~saret ~... • Yarın sabah. şafakla b" ' :r 
de buh,nurlaı? Selilnik limanına taarruzl.ı 1 "' 

S'nl ni birbirlennd< n roruvor
lardı. 

• Rauf Bey y"ni mcınuriyetinl, 
yani müstakil destroyer filotillAsı 
kO'TPJdorluğunu temin için çalış
'."'l~.lal'a devam cderkrn bu dedl. 
k-O<lular da almış yürümü~\il .. 

Halbuki, Osmanlı hükfımet 
merkezinde ve donanmada bu 
dedikodular devam ederken düş
man crdu vo donanmalan da boş 
durmayorlar, devamlı bİr faali.. 
yetle hergün b iT paY'\'<l daha ha. 
reketlerlne hız vererek yeni mu
vaffakiyetler kaydediyorlardı .. 

Edirne Bulgarlar taraluıdan 
:muhasara edilmi§, Sükrü Paşa ile 
Edinıc müdafaasında buulnan 
kahramanlar, her taraitan kesilen 

nı işgal edeceksm·' • 0o 
On bir numaralı fi!otil!• -..ı 

emri tatbika geçti.. filııtill• d~~ 
gemiden, Pantezı, Epruye, 1•' 
Eget'den mürekl<eptı. ~ 

Anıh•alligln ve; diği emr cer· 
ne getirmek i~i,, ertesi :;ab'~ gıı· 
kenden horeket c·;len filotıll· ~· 
nün ilk ı~ıklarilc Selftnik 1 '
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ağzımı gelip dayanmıştı .. 
Fdhi Billcnd, bPnUZ uy'"' jO

dı.. gerçi liman agz;nda. h:ll"P Jll~' 
Jayısile baz, tedbirler ~lıl1 ~· 
devriye filik~I:ırı çuıarılıııı" ~t'I 
man methatnde nnbet. nol<~J:ıl' 
ve daimi tarass'1t mcvkılcı-ı ır~· 
olunmuştu. Fak:ıt bunwrın: ..ı · ' 

l ı '' ' met ve ehemmivetı ne o d ,,,,. 

Birer şık ya,ı kalcmı kazanan. 
lar: 

.-· ~--=il~~ 
!================~==--======================:=~~ 

Kadıl<;;,,iindc Talimhane mey. 
danı eivarnıdn Hayrullah Bey 
sokağında 36 numarada Bayan 
Saiıle, Çemberlitaşta Atikalipaşa 
camii avlusunda Ferah pansiyonu 
2 inci kat U numarada Bayan 
J\:{cnıiye, Veznecilerde Vidinli 
Tevfik pasa caddesinde 22 nu • 
marnda B. Süha, Beştktaşta tram
vay cadcksindc doktor B. Nazif 
apartımanı 2 numarada mukim 
Bayan Güzin 'l'ezcanlar, Paşaooh
cesindc Köybaşı caddesi 32 nu • 
~a ada Kandilli kız lisesi sımf 
B 5 talebelerinden 580 numaralı 
Bayan A. Kurtknn, Fatihde Sı -
rımcılar sokağında 16 numarada 
Istanbul kız lisesi 10 uncu sınıf 
talcb<!lerinden Bayan N . Ergören , 
Beyoğlunda Mis sokağında 17 nıı. 
maralı Runk ap.ırtımanında Ba. 
yan Ester, Fındıkhda Mektep so.. 
kağında 28 numaralı hanede tü. 
tün işçilerinden B ayan Naıınriye 
'Ünlü. 

Birer sulu boya kazananlar: 
Üsküdarda Atpazannda Büyük 

vcyııi vefat edip te yetim Jı,alınca 

Abdllbnuttalip ailesi w biUıassa Ebu
t:ılip tarafındon çöldeki bedeviler a
rasında eksik olınıyııtı ve en sefil ve 
barbar Araplar<la bile d.üııııa mevcut 
bir """'iyct .tefkll eden, bir hi..t 
şefkat· ve 'tesanüt .s.ıikasiyle kabul ve 
hirr:aye edilm..iş o1ması muhtemeldir. 

Müırtklerin zamanl«l'mda yaban
-cılal'ın ne kadar ko4'ylrkla aile ara. 
l!illla karışt:ğına dair izahat vardır. 

Kur'an, İhvanüküm tfı.birlyle mü
teradil olmak üzere Mevaliküın tlıbir!. 
ni kullanır. 

Bütün bu tereddütlere daha sair 
şüphelerde lıuımam ederek izah et
tiğimiz noktai nazarL muhtelit ru
rellerle teyit eyliyorlar. 

Anıblstan Peygamber;nin aldığı 

Muhammet (S.A.) !sml kelimenin a:,. 
sıl mftnasiyle bir isim değildi. Ade
ta bir mahle•, bir lilkap idi. 

Araplarda pek münteşir olan böy. 
le bir lilkap verilme Adetınlıı bu işte 
fayadsı peder ismini ılAve etmek. 
mecburiY"liM hacet bırakmaması 

idi. 
Peygamber, Araplarda münteşir 

olan Ömer, Zeylt, Sait g·ui bir isme 
malik olsa idi Arop Adetl mucibince 
kendisini ayni Lsimdeki klm.selerden 
tefrik için babaslQın narrıUll da 113.ve 
etmek iklfz::ı ed.cek.4- (Devamı vad 
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21.00 Ziraat Ta1.tvln11. 
21.10 Temsil. ıtt.:>u :, 
22.00 Müzik: Radyo Salon ~~ııJ. 'I 

sı. (Violonist Nccıp A"'· 1\ )"-' 

22.30 Memleket Saat Ayarı,~··~ 1 
Haberleri; Zif<aat, ;.; ~~1 

•ra hvilfıt, Kambiyo .... 
Borsası (Fiyal). rı<t'lf'' 

22.45 Müzik: Radyo Saion O 
S1 Programın ın 0CV8J1U~.,. f(I' 

22.55/23.00 Ynrınkl Pı·ogra: ./ 

oan~. ~-· 
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