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ti lir k • . nanın . uy .. Bir ltalyan 
tnğunezaman tanktüme· 
ko_pa~ak ? n i i 1 e i 1 k 

4lmanlar Ka/· ! çarpışma 
kas yolunu --•'-

k 
Tobruk müdafileri 

açar en düşmanı arkadan vur-

Avrupa harbi pek ya -
kında y~ni aafhaıının e
tiğine adım atmıt ola • 
caktır. Önümüzdeki haf
ta yeya aylar inaanlık 
İçin yeni yeni badisele • 
rin ııebe olduğu birçok 
ıürprizlerle doludur •. 

~ıı: ETEM iZZET BENJCE 

~ Garp çölünde ~enizin istik. 
•ld~ki durmnuau, Jnglli~ İmpa.. 

1" 10rluğunun hayati menfaatleri· 
bı "A h b• • • • d , . •..: ar ın uınwıu seyruı.ı c· 
:• ıt ireoilecek mahiyetteki müca-
~ l e ba§lamıı bulunurken şark 

;'. ~hesinde de Almanlar faaliyet· 
ı"'n i sanki Afrikadaki İngiliz atı. 
·
1
'•na ve ilerleyişine bir nazire 

t r, 

1 
' •ak uttırdılar. Çamurun, ba. 

~•k lıı:ua, yolsuzluğun Sovyet mu. 

'

•ve.neti ile bir arada Al man iler-
"'"' . • : 1!•ne engel oldnğu mııhak. 
•lltı . Şimdi şark cephesinde şi· 
~•iden cenuba kadar bütün saha-

kar ve don başlamıştır. Yiııi 
~"'anların beklediği ve istediği 
; llı!lştur. Londradaki Büyük Sov. 
~et Elçisinin işaret ettiği gibi don 
' kar Alman zublı vasıtalMınm 
~~ hii"11Dl arabalannın ilerlemesi 
~ıu asfalt hizmeti ııönniye baş. 
~ llıış ve tevakkuf devreııinden 

tiFade eden Ahnan ordllSU yeni 
~e taze kuvvellerlle . başarılma-
1101 tabiatın pdlrtinllede btlyilk 
bir tesir gilstenliği hedefine doğ· 
tıı Viirümiye koyulmuştur. Al. 
11•n ordusu belki de cenupta her. 
~)'in başında Hazer • Azak hattı 
~•ılını tuta.ealı:, Kafkas}a ile Şi. 
~l Rusyasının muvasalasını kes. 

ltıış olarak Moskovayı dilşürece:k 
\~ lıu sabadaki Sovyet ordusunu 
~llıiten imha etmek ııayretin
~· n kendisini alamıyacaktır. Bel
ı' de Alman Baskumandanlığı 
h94? girmeden ön~e bu hedefin 
i.•a rılmasını ve Noel vesilesile 

.\i nıan milletine b u neticenin 
lıılijdeleıımesini tasarlıyor. Şi
lııaldeki bu hareket hangi neti
··~,. vas ıl olursa olsun Alman or. 
: u'unu0 Hazer . Azak (bilfa rz 
, •· tof . Ejderhan) hattım tutma. 
. 'hı llliiteakip hem bn bottan aşa. 
f•ı·a, hem Kerç'den karşıya at. 
~Yatak ve cenuba sarkarak Kaf. 

a,. topraklarına ayak basacağı 
~ı ~k bir emrivaki ve nıukadde~ 
•lıni almıya başlamı~t ·r. Aynı 

;.~"1anda harp hava yolu ile de 
••len Kafkasyaya intikal edebite. J 
~~ktir. Kının Yarımad.sma yer. 
;~•n Alman hava kuvvetleri 
\?\·)et donanmasının Odesa ve 
h •~a~topol ayarında clmamakla 
ı..~'•her son sığıntı yetlerini teş.. 
t •I edecek olan Novoroslski ve Ba· 

1 Uııııı &ık sık ziyaret edebilttek
•~; gibi Kafkasların muhtelif 
;"'!.talan üzerinde d<> u~bilccek. 
••dir. 
..\lnıan ordusunun Lenlngrad, 

'--. (Devamı 3 üncü Sahifede) 

r Çıldıran 
! KADINI 

Etem izzet Benice'nin 
l>q eserini perşembe gü • 
lliinden itibaren nefre 
i>Qflıyacağu. Bu kıııa, 
lakat pek orijinal ro • 
'llandan aonra müellilin 

"SEVEN DELi,, 
adlı büyük edebi romq -
111111 nefTe batlıyacağız. 

ttem izzet Benice, ,imdi 
Son T elgral okuyucuları 
İçin bu eserini hazırla • 
lltakt4Jır. 

mak fırsatını bekliyor 
Kahire 24 (AA.) - ReıJter'iıı 

Bir...el.Gubi muharebe meydanın. 
da İng1liz kuvveıleı._ n.:;.d'~Jıj 
hususi muhahi!rind<m: 

cBu beli Bir..el.Gubi muhıue~ 
meydanından yazıyorum. Burada 
ilk dem olarak, bu sefer esnasın. 
d a, İn~'iz tankları, İtalyan tank. 
~:ı:rile çarpışmış;anbr. İtalyan ~ 
tiıet<e zırhlı tümeninin üçte birine 
muadil ol!an 45 İtalyan tankı bu. 
rada tahrip edilmiştir. 

(Devamı 3 üncü Sahlfecle) 

Anadoludan 
İstanbula sürgün 

edilenler! 
Muhtekirl<ere Vi!rilen cezalan 

arttırmak ü zere Milli Korunma 
kanununda yapı1aoak tadilat için 
Meclis Partıi grupunda teşkil olu. 
nan komisyon faaliyete geçnı:işbr • 

Adliye Vekalet.i de Ş\!lırimiz 
MüddEiumumli'ıği ile diğer Müdı. 
deiuınwnili.klere gönderdiki mü. 
him bir tamınile bu yıl başından 
teşriniıevvel ayımn sonurur ka • 
dar Milli Korunma kanununun 
vümıulüıııe giren >şler için mal\i. 
mat ve istatistikler istemişm. 

İSTANBULI\ SÜRGÜN 
EDİLENLER! 

An adoludaki bazı mulrlekir • 
lere sürgün cezası ~rilıiriıen İS.. 

(Devamı S Oncü Sahl1ede) 

ALMAN TBBLfil 

Yeni taarruzi 
muvaffakıyet 
ler elde ettik 

Führerin umumi karargahı 23 
(A .A .) - A lman orduları baş • 
kumandanlığının tebliği: Şark. 
cephesinde yeni taarruz! muvaf ~ 
fakiyetıer elde edilmişt!T. 

Karade
nizfaciası 
Bu sabah "Yenice,, 
Kaptanlarının ifade~ 

si alındı 
Karadenizde meÇhu1 bir tah • 

telbahlrın kırmız1 renkli bir tor. 
pili ile batırılan · Yenire• vapu • . 
rundan yegane kurtulabHen bi • 

p:>evamı 8 ııncü Sahifede) 

/ 

Ağır btr bombmdı.maıı. ~si bb- 114kliye Jeoıuı.u 
damı.adağı nık ediyor 

l•=ui•••ııaııı•ltJ 
Rostof'un işgalinden sonra 

Cenup cephesinde 
vazigetveLibyadaki harekat 

(Ya.ıan: BMBllLI B.UaMAY SUBAY) 
1) Şark cephe!linde, Alman ordu

sunun Moskova taarruru, hafta.. 
iare& devam edeıı bir durgunluk
tan sonra yeni bir inkişaf ı:öster. 
miştiı: Katinin • Moı;kova y olun. 
da taarruz eden Alman kıt'alan 
Klin pr!ae doiru ile:rli)'orlar. 

Rus ord~u Volokolamsk • Mo. 
jaisk - Tul11 hattında mukavemet 
edemiyerek &'eride yeni mevzilere 
çekilmiştir. Alınan zırhlı ve pi. 
yade tilmenlerl gerileyen Rus 
kıt'alarını takiben tl\ll~nn:a de-

(D<'Vamı S lln4'Ü S•hifede) 

timımındım Tobnık'a ııakvlife ktw vetlerl gönderiy01"la1-

Sovyet hususi tebliği 

Rostof'un bir 
kesiminde üç 
Alman tüme
ni imha edildi 

Karşıhkh taar
ruzda 60 kilo

metre ilerledik 
Moskova .. 24 (A .\..) - B u ~'-' 

balı nefi redilen Sovvet hıı:s ıt" t 
tebliği : 

Sovyet kuV\·etlcrjn:n 20 ı 1:! 
Sonteşrın zrır!ında, Jlo~to[ cer. 
hesinin bir kes.inıindf' muvaı ta

kiyetıi b\r--karşıhk taarruzu y ı.t ,> 
bkla.r1. 60 kilometFe ılerledıkler .. 
ve 1'.lç Alman tUmenini lmha e t
likleri b ildirilmekJedir, 

Tebliğ, Alnıanlardan 111 top, 
5~ tıınk alındığınJ ve bu JtEsimcle 
46 düşman tayyaresinin düşilrtil

düğünü i15.ve Pnıe-kted i r 

. BOVYET TEBLl61 

·Dört cephede 
_.muharebeler 
devam ediyor 

Moskova, 2( (A.A.) - Rus ııe. 
ce yarısı tebliği: 
. 23 Sonteşrin günü ordularımız 
biitiin cephelerde düşmanla çar. 
pışmışlardır. 

Muharebel"r billıas.a, Klin, 
Volokolaınsk, Tuln ve Don iistiin· 
de Kostof i•tikanıe l lcri ııde !!iddet
H olmuştur. 

K araköyde Bebek tramvaşları du
ragında yeni ac,· ılan 31 numaralı 

SARAY 
LOKANT ASl'na 

~fuhteren1 halkımız büyük rağ
bet ve t~veccüh göstermektedir . 
Temiz y.aglar, t o.ıze balıklal', ne1'is 
y .. mekler; mu t.edil rtat.er. iyi 

btr ser~is~ • 
, 

Şimdiye 
kadar on 
beş bin 
esir alındı 

- ! 

• 
lstanbul berberleri 

k ? işsiz mi kalaca .. 

• i 
Piyasada 3·0 No. saç makiııe· 
si, traş fırçası bulunmuyor~ 

Almanlar Yunanistan- 1 
dan ve halyadan tak
viye almıya çalışıyor 

• 

Blrçoll Eıaal Cemiyete mlracaatta 
a I il da. Ctmlyet Relıl ae diyor ? 

Londra, 24 (A.A.) - İngllWerın 
Beydi Omatda 8000 esir aldıkları oğ. 
renilmişür. Şlm.diye kada ı alınan C'

arler 15.000 e baliğ olmuşl..r 
Esir ndedl arimaıı:bdır, .A1-ıı ._ 

lir1<"n arasında İtaly~nlur dn vnrcUr. 
İNGİLİZ lı:UMANDANINDI 

BEl'AN'ATI 
Kalı.lre, 24 (A.A. ) - L'tı,ada h.ee.. 

lr:fttı ida re eden General Kiioigem dtin 
matbuata verdiği beyanatt.1, l\tihv~ 

rin Yunniıistanclan veo.}·ahut itatyadan 
alelacele takviyt> kuvvet!ert ıtetinniyl' 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Rusyada bekar
lardan yüzde 

l s harp • • 
vergısı 

Vl'>sKova 24 ıA.A.) Sovy"t 
yük""k riyaset dı.vanı. bekarlarla 
<:<>cuksuz evliler •n aylık iicre!le. 
ı .nın veyahut jratlarının yüzde 
beşine muadil bir miktarını harp 
vergi~i olarak od"emelerıne ka . 
rar verm~tlr. 

20 • 50 yaı;ındak:i erkeklerle, 20. 
45 yaşındaki kadmlaı· bu vergi)·e 
t cbid ir. 

Hasla askerlerle talebeler vt 
yahut çocuk yapmağa mukteri'• 
olamıyanlar bu wrgiden muaf 
tutulmuşlardu:. .. -~~ -

Üç 

tro 

Uyük 
A 
tü 

Bize yapılacak ihra
cat iç in 

yeni teş ı, i lat kuruldu 
Jl; .,, rf'rlhlJı; ~. l! gor~ 'l'iı.rKiye)'c 

Um:c.. ı~lC"rı le; n Alf1'1anyc.•1a ti bil 
yük tröst kuru1tntı :- Btı nlardan 

birine en ınutıim J\ ... ttı "Y ı Cı:: ko:s
lov:>kyn, Pulonya dem·r t ln .kala ·ı 

(DcvAmı 3 ünci ı Sah•Cede) 

•• 
Oldü zanne-
dilen çocuk! 
Mezara konurken 
dirildi. Defnine izin 
veren doktor ce-

zalandırılacak 
Adan a 24 (Hususi) - Şehri • 

miztle garip bir lıadis<e olmu~tur: 
Devle• Demiryollıırı g'şc memur. 
!arından B Mustafanın b ir ya • 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

KISACA. • 
Kara4en'zde batı· 
rı~~a gemilerimiz 
Bizim m nhuda: 
- Knradt>nizde bir motör ve bir 

vapurumuz batırıhl ı?. Bunları 
kim batırıyor dersin?. 

Diye sordum. 
Gillerek: 
- Hele ikinci denizaltı hiç 

kendisin i göstermeden torpili 
basmış değ'il 1lti?. 

Diy<'rek devam etti: 
- Hani eskiden falcı kadınlar 

bakla atar da: •Ne desem bilmem 
ki, bir .arı~ın , bir kumral gözü
kiiyor. Hangisini sana söyliyçyim, 
bnnı;isini san a ya1uştırayım .. • 
dl'rl eı di. Sen de beni ~imdi fakı 
kadına benzetmek istiyorsun. Fa
kat, merak etme. Bu talli meçhul 
cinayetin içyiizü ılo )'akında ay. 
dııılanauktır! 

A. ŞEKIB 

Beı-berlı~e ın ı ; u;ı.Iz ınelt:rjn e.Uerl.. 
~ı 30n günlerde ı;;ehr1111lzde çok aza1-
wı.ştır • .BU: ı,;ul berberler cemiyetl~rı

oe mUr~caat e<1C'•-ek bu va:d'yet tCD şi
kayet ctmişierdit Stıy ı bet bınd · 
fazla ol.ın şehrl nliz berbtor esnafının 

bağlı olrhıldarı •Berberler Cemiyeti 
RrJıd B. Mu.sl.:ı(;ı Turan bu husu:.:ta 
bir muharrirhn:i1.e ~unları M.iy leufs
tl r: 

- .-Muleaddh jzaJannıı~ ct'mıyc

timizc -ılli"acn.1tıa piya . ..r.dr. mfır, 1, 2 
ve ü~ nun1arıı1 1 ~.ı(' ke.;ı · C'" 1~1tinh· _ 

riy le tırus l'lT.:t!tJ Vt: b tlh~ı!'t!;:; kal.in• 
98.(lar1 ~lerinde kulJ;-,nılan tel fir
kt.·te ve .MÇ tokalaru11 bu\;tınadlklar.

nı bUdirrtiler. a~ınlan tenlin etmemi
zi istediler Hakikı tcn bu kabil mal
ıenıt>y: bıılın iL •·o~ zorı nlJştır A 'e\. 
olanHı) ıuca snn' .tk:·ır ç;ılı .. 1mıy.:-.cat;ı . 
nn gört Un v.u.L.iy •tin devamı çok za ... 

r..nruW. olac<Jrtır. MaJ7cmeolz kaW. 
eımaf ayni zamanda i~iz de kalacak,. 

t.r. Bu huıru* i>iilı.~ )'al"• 

dun ve aW<asın bekllyonız, 
--~--

Yeni bir otobüs 
hattı açılıyor 

j Belediye reis muavini 

1 Koordinasyondan 
müsaade alıp Anka-

radan döndü 
(Yazı__ :ı ıı1cu Sahıthle) 

Bir Kırtasiyecilik Rekoru! 

1 Aydır 5 lira aylık bağlanmasır.ı 
l . bek! iyan bu aile 
· daha ne kadar intizar edecek ? 

lstanbulla Çatalca arasındaki 2,5 saatlik 
mesafeye rağmen bir nüfus işi 7 aydır hal· 
lectilcmez mi?- Eminönü Kaymakamlığının 
ehemmiyetle na zarı dikkatini celbediyoru.a 

•• 
4ıtJ~ anllluıro;ıımız hildl1'e mulı.. 

taç b.r ka d.Jnt'ağuın ~ş111 dan geçen 
hakiki'. bir vat•adır ve kırtasfyeciJ ik., 

te bir rekor. le!lkll ed~<•• mahlyettc
d t}-~ 

\."'lk'ayı Bayan Rt;vkn adında bu .. 
.u11;:ın \'t. TahtJ.kalt>c! roı ~ ı L k soka
ğında 62 numai:ıda~:oh ran bu kadın
ra!;'ıztn agzındnn nak• '"'<liyoruı: : 

- - t Kocarn SaHı .. , " •;..ni vazifesini 
if~y;.ı gitti. Kayonnanı }a muhtaç bir 
\"Bziy•·tte bulunduğum için EmınönO. 
Knynıak~ınltğın,ı mtl: ac:ıat ederek 
yaıdıın Lı;tcd·k. Alerndaı Nahiye ~tü• 
dürlüğü J7/4/lU41 tıırihınde ve 92/19 
6033 r:nınat ~lı k!ıgıtla u~·ria 5 lir-a yur .. 
dını ;. . yhğı brığl.u11n:ısın1 kararlaştır .. 
dı ve kcıyınva'dem JI., ticentn nil!ue 
l~D \'ll : Oll lh. -aıf'J_ t '1 f.' \' r~.kt 14/6/19-11 
i; ,;ih.ı :..ı.: Çat.·lcu ni1I · ... mcn)urluğu. 
na. gônderdi. GUnJerce ot:kledlk . Ni. 
hıyet 21 /7 1 19.;ı d~ yaıH :iti gUn tıon-

1 

r ılca dan et v.ıll gt•ld Bu cC\"BP-
(De·va~ı 3 unt-ü ::,ahıfede) 

ı-

1 t,:ı:.RÇE llE 
BALKIN -&ESI 

NECiP .!i'AZU.. KISA K ÜREK 

İngiliz kaynak1Hrından gelen 
bir mecmuada gordiim: Harp 
' 'e politika meselelerine alJI 
erdiren sınıf arasında geni~ bir 
(anket) açılmış, ı~t•· (anket)in 
sualleri ve Cf'\' np1 :ı rı : 

1 - Harp ne ıa)nan ltite\!ek? 
Cevapların yüzde 8 i ..... 1941 

de! 
Cevapların yüzde 37 si ..... 

1942 de! 
Cc, apların y iizde 32 si ,,_ 

1943 de! 
Cevapl arın Jiizde 12 si ..... 5 

~ ıl sonra ~ 

Cevapların yüzde ıo u ..... 10 
yıl sonra ! 

2 - (Bitler) istikbaldeki ta. 
arru:runu nereye tevcih ede. 
cek? 
Cevapların yiizde 41 i ..... İn

giltere adasına! 
Cevapların yüzde 27 si ..••• 

Yakın Şarka! 
Cevapların yü2de ı9 u ..... 

Türk iyeye! 
Cevapların yiizde 13 ü ..... 

Hindistana! 
3 - Harp, taraflardan biri. 

nln zaferi!~ mi. ıııl~yla .ıw 
bitecek? 

• 
1 . cıo ıber; Em •onü kay,,ı.nkam.. 

lığııodan yarıhm ah•~satı bekliym 
kr.dıncağt: Bayan Revka 

-l~tvapl arın .\- 1İ2dl• 4:1 ii ..... DL 

Jaşma:v la ! 

Cevapların yitcde 57 si ..... 
zaferle ? 

-1 l!J..12 ·' ıJ t Anıf'r ikny ı lıarp.. 
te giirece k n ı i ? 

Cc\ .ıp ~ a rın ~iiı rl c 78 i ...• &. 
vet! 

Cıe\.· ap1arın '.\'nLde l fi ı;;ı ..... 

Hay ır ! 

nıi? 

(.;c\apJ.,rı ıı .' il ı cle ~ :! !\l ..... F ..... 
"\l et ' 

(1e\ · a ı;far1tl , .ii :l'd l' 1H i •.. .. IJa ... 
) "il' ! 

6 - A lrn tt n,Ya hu sert• n in nt ~ 

Uayetiudc n ~V\ ~ı sulh t ı.: • c bbti .. 
sÜnC' gi..;"t't'Olf ın ı ? 

Ce."ı pl arıo vfüde 91 i .... &. 
vet! 
Cevapların yüıde 9 u ..... Ha· 

yır! 

7 - Ru~) O. bu senenin ııiba .. 
yetinden evvf.!f 't i18hl ar ı n1 t~<e>
lim edecl•k mi '.' 

ce .. pların \ ÜLde 81 j .. ... Ha· 
y ır ! 

Cc\. a pla rı n yii:l'Ô t.l l9 u ..... •:
\! Ct!, 

Bilmem k i bu fnka liulc ali.. 
kaya değer !\ualleı-e Yt.>'rjlcu t c· 
vapları •1. fr , h.a ladc aliıha:r a 

değer tnsnirlt..•ri n ~titt· '.'! İ udt\ 

halkın ~esi hakkın sesi uc- n}'a
-.alc ını ? 



le-:)UN fE CRAf- 1 % ncl TEŞ Ml 

HALK FİLOZOFU 

ŞİKAYETTE HUDUT 

- Ki~i,yi nasıl bilirsin,. 
- Kendim gibi ... 
Bir vatandaş. oturduğu apar 

tımaııdaki kalorilcrlcrin, biı 
küçük tamirat crolayısile, he 
nüz yanınıya ba~la1nan1ı.ş ol· 
ınasından o kadar ~ikiıyetçi ki: 

- Bu halka yazık değil mi. 
diyor, bakınıyorlar, alakadar 
olmuyorlar. Kaloriferler ) an. 
mıyor, iişUyoruz. 

- Mn>ııkkaten ı,oba kuru. 
nuı, dedim. 

Giıldii: 

- Arlık soba •eni ge~ti, ele· 
di, insana gülrrlcr. lstaubulda · 
hcıııen he-ınen bütün binalar 
artık kaloriferJi .. 

İ~te, nnıhatnbım bu ce\'abı 
verince, yukarıda kaydettiğim 

• söz hatırımı. geldi. Kişiyi nasıl 
bilirsin ilh ... 

İstanbul kalal;ahklaştı. Bir 
ıı.:Jyon •·atandaş bu şehirde 
'nkiudir. Bir istatiı.tik yapımı. 
Bu bir Jnilyon \·atn.ı.daştan a. 

REŞAT FEYZi 

c:aba, kaç kişi kaloriicrle ısın. 
maktadır~. Kaç kişi St'ba yak. 
maktadır. Kaç kişi m.\ngalla 
kışı ge~irmektedir. Ve k•ç kişi 
de, hiçbir teshin •·asıta'1na ma. 
lik değildir, 
Halkuı i~lerindcıı, halk d•~ 

•·alarmdan bahsederken, mc\'. 
zu umnml ve şamil olmalıdu. 
K:ılorüerde şümul mahiyeti 
l.'lbette yoktur. lstanbıılu ve İs. 
taubol lıcm~erilcrini hepimi'I 
biliriı. 

:;ikilyctleriınizi Japarken, 
daha geni~ ditşünmiye, daha 
tıınuını mülahazalar yap!ttıya 

.kendimizi alı~tır~lım. Bir kü
çük tamirat dolayısile, henüz 
kaloriferi yanm~an •·atandaş 
acıııacak, derdi dinlenecek, 
yardımına koşulacak bir insan 
değildir, 

Fakat, bu şikayeti yaptığı 

için ddden acınacak bir adanı. 
dır. 

Tomı.111 Bayanlar 
Ne de olsü, enıl?ktar P..:.ris terzileri 

yine ınoda .su ltanl:tını elden bırak • 
ınıyor '. 1.1r. A\· rupa gat;cte!crinJn yaz • 
dığına göre. büyük Paris terzihane • 
leri, bııyanlann tonbul görünın<..-s.:'.ni. 

temin edecek şekilde yeni elblse mo
dellıeri yapmdja başlariıı.şlar •. 

Zaten tombul olan bnyanlar bu işte 
partiy~ ka4:andılar, dem<"kt'i.r. Zayıf 

olanlar artık elbise modelinin yardı· 

nuna. s~i:ınacaktar .. Ve bundan böy. 
le de, büliln bayaalor tombullatmaita 
çalıp.caklar .. 

Tombu! bayan. güzeJdir. İtfritr ede
yim ki, benim hoşlınıa gider. Fakat, 
torr.btı!dan ınaksat, :P.şman bayan de~ . 
ğ:Idir. Sı~ka, kupkıu·u, çiroz gibi, de
rtı.! lrem.lğine yaplşmış bir kadının 
neresi ıüzetdir~. llalbuki, balık etin .. 
de, dolgun vlicutlti., tombulca bir ba. 
ran elbette daha cana yakın olur. 

Tavuğun altından civciv geri
ne ördek çıkmasın mı? 

İki k:t<l;n Jcorjdoı ıfa har~ılii;:;tıl~r 
Li"ıübali bir ı~vırJa birib:rlerinin el· 
lerini. ~ıkttlttan sonra konuşınıya baş. 
!adılar: 

- Ne . o, Estnacı.;ım~ sen de mj 
mahkeeml~rde?. E!endinden n1i ıı7rt· 
lacaksın? 

- Allah esirgcs'o! On bej yıUdı: eh.. 
lhnden neden ayrılacakm1ı;ım1 

- Ya. ne! 
- Bizim eıf.endi, tavuga meraklt .. 

dır. Tutturdu, ille <git de cins yumur. 
ta al! ı.vuk üretelim!• dıye... Bana 
da biri saJ?l?k verdl Bir kadın var • 
mış .. Cins tavuklarl varmış. Kuluç .. 
kalık yumurta satıyormuş diye •.• Gi
dip ~dını buldum. Yirmi beşer ku· 
ruştan On, beş tane 7ıımurta. aldun. 
Getirdik )•uınurtaları_ Bizim b:r Nem_ 
se tavuk v~r ... Onun a.Uına koyup ku
luçkaya ,ııatırdık .. 

- Ey? Yumurtalar ctlık mı çıktı? 
- Yok e!~ndiclj!im .• Dinlesene! .. Bir 

de baktık, günil g~?cU.. Yumurtalar 
açılmağa baıladı .. Ch·civ yer!no ördek 
çıkmıyor mu? 

- E, ne olur? 

- Bı.ıyl..t 1. iu· an1n1a, t .ı.i. .. efendi 
ördek ıstc:n:yol·, .;.\edin!. • 
Karı ıle, al takke \·er kü l-.h, bana 

söy1emedigtni bıral;n ~ıdı .. Kapılı ba_ 
cah olduk ... 

- Hay utanmaz kadın hay!. Hem 
suçlu hem guçlil .. Öyle m17 

- Öyle 7a I.. İşte ı,te.. Kadın da 
&u gelen kadın ... 

- A.aaal Ayol, o b!ıim Şahinde ... 
A,-ol Şahinde; buraya gelsene... Sen 
7umurta Alına.la mı bıi.ı;ladın'! 

- Aman •us!. Satma?. olaydını .. 
Baıuna işler açıldı. 

- N., işi açılacak, canun Şalı.inde
ciiim'? E::>ma bizim yabJ.ncunn mı? 
llallederiz. 

Esma atıldı: 
- Yoool Böyle işlere karışma Zeh· 

ra ... H~rkesi.a namusu var, O bana 
sôyl:ıedik1.etin~ şimdi ınahkemede is • 
bat etsin de, ben ona tkabadayı ka~ 
dınınıssın!• diyeyim. 

- Sana o on be~ tane ördek .Jeri. 
ne otu7. tane cins tavuk yuınurtası 

vermeyi ben vadediyorum. Ayol, Şa
hincıe benim şu kadarcıktan arkada
§un .• Vaz g~ şu davadan ... 

KiRA 
ihtikarı 

Bazı açık gözlerin 
bulduğu bir kurnazlık 

tetkik olunuyor! 
Son aylarda şehrjmızin nufusu 

.: rtmıştır, Bundan dolayı bHhas • 
sa merkez semtlerinde boş apar. 
tıman \'e ev \'('dariki güçie~mi:ı 
\İt'. 

Bu \'aziyett-011 :stifade eden ba. 
zı emlak sahip~ri evlerini daha 
riyad' kat kat, wya mobilycl.i 
olara1< veyahut da oda oda kira. 
ya verme yolunu tutmuşlıırdu. 

Bu sur-0tle kiraların l>eyet[ mec. 
ınuası arımı,, olmaktadır. Halbu. 
ki kiraların )·ükscltlimesi meın • 

. ııu o!Uugundan bu ,-azi)•ct tetkik 
olunmaktadır., ----------Fen Fakültesi ayrı bir 

binaya taşınacak 

Pastırma, sucuk 
jfiatleri pahalandı, 

1 

Tomblılluğun tekrar moda olma .. 
~ına SC\"lllenlcr c;ok~ur. Çünkü, birçok 
bayanl~n- t;;:ınır!ın k • zayıflt.mak için 

her çareye baş \'urmu.şlar, bir türlü 
z.aylflıy~n1 amı.şl 0: r1ır. Şarl.:ta, bi:zlm 
ru€'m:.ekttlcrde. el;~eriya baydnlar 

şf'l-r.-.andrr, tlımbu:G.:ır. Bu gibilerin ele,. 
ıncğ:nt'! yai .>ürüWU, demek.lir, Bizde 
eşkl b;r şöz vartlır; Bir d!rhem et bin 
ayıp Orter, derler. Ş : mdi. bu sözü: 

Bir g:·am et bin ayıp Orter, §Pklicde 
tadU edebillriz. I-lalbıtk·, bugüne ka
dar, h>Jtun terziler, meharetlerini, vü· 
c'.ıdü zayıf gösterecek elb!se y;;ıpmağa 
hasretmişlerdi. ş:~manlamak korku. 

site knrnını biJe do7uramıyan birçok 
bayanlar, yeni çıkJn moda ü~rine, 

tıka basa yemek yiyebilecek, demek- 4 

- Ne olacak? B'ıim efendi ördeği 
hlç ı·e\wez. 

- Aman, karı, dedi .. Bunlan gö ... 
züm görmesin! 

Ne yapayın~'? Hemen kalkıp yu _ 
murtaJ~rı ~Jdıgım kadına kostum. 
Haı ve keyfiyeti anlattım. 

Nlha:ret anlaştılar. Esma: 
- Amma dedi, l>u $C:fCr de ördek 

çıkarsa •. , Ş3hinde, 
- Hanımcığım, dedi. O bir kere 

y:ınlı$l:kla olınuş. Yumı:rtalar b;ribi· 
rlne karışmış_ Bir daha, elceğJzioıle 

birer birer seçer de verirhn. Hem ne 
chıs yumurt3.laT.!. 

Cerek Üni\·ı~rsite rnimarl!ğ. ,.e 
gerek Bel.,d:ye f•n iıeyetl tara • 
fından \'Crilcn raporlara göre 
talebenin fazlalığı dolayısile için. 
de tedrisat yapılması muvafık gö. 
rülmiyen \'ezııecilHdeki ZeY™'P 
Hatun konuğını:ı boşaltılacaguıı 
yazmıştık. 

Haber ald:ğımıza göre yalnız 
b.ir FakültLnin tedrisat·ı bumda 
yapılacak, Edebi; at Fakültes.i ay. 
nı binada bırakıkc;,klır. Fen 
ı··~1küJt{:si ... çin d~ ycı~ı b ir bina 
arar.mağ"a ba~lanmıştır .. B:na bu. 
iut!un<:a .. Fen F ak HL esi or;;;.~a ta
şınacaktır. 

EiR YE,\IBK 

l.İSTESİ 

(;rc:enl<:'ı~d!', iroıııtva.)~ h~çilcrine 

\:cr:Irn ycınck listesini gördün1. 
'(" rıl:l.. ins3n pr'·:l!a nkahasa kar .. 

nını doy·urabil'.r. Hatırıma Bele
di) r Kooperatif Lok:ınlasuun 

•ı.. şantiyou ,, ~·en1ekleri geldi. 
llıı Jokantuda iistelık para \'C .. 

rip bu e'.'liiaıitison ycmck.1cri l·e. 
mrktcıısc, biletçi yuılıp bedava 
o ~·eıneklerl YC'mcn. daha k:\rlı 

bir i~! 

ADANIN 

oıoırü.-iü 

l\dauın iınar planııın dair mü. 
tehass1' Prost'un projesinde, fev. 
kaliıil<.ı ~cyil'r rnr. Mesela, Adn· 
dn, t'lra!ı açık, sayfiye ınah•llcri. 
r.c )Jıah'"" otobii>ler işletilecek. 
nıi~! Etrafı a~ık otobüs asıl şe· 
hi~ dahilinde işletmek lazım. 
Çiınkü, bu arabalar, kimbilir, kaç 
)'Olrn ftlır. 

Etrafı kapalı otobiislcr 30 • 35 
kişi aldıktan >onra .• 
HALK 

TÜRKÜSÜ 

llir ılftlharrir arkadaş. radyo· 
nııt>daki •Bir halk türkü,ü ögre. 
rıiyoı-um... saatinin programını 
btj!cnmiyor. Bunlar, basit, ipti
dai. hep birbirinin :ıyni olan ma. 
lıalli köy türküleri, diyor. 

Birbirinin ayni olan nakaratı 

bcj(rnnıcyince, bu qrkadaş, harp 
tel·' ~!erini de beğenmiyor, de-
111t :, tir. İki yıldan fazla bir za. 
ıuaııdanberi hergiin okuduğumuz 
lıarJ> tebli)\leri, hep birbirinin ay· 
ni değil nıi:'. 

MODERN 

LİSrANSER 

• 

Ş-ti) le bir haber oırndunı: •1' a. 
tihte iki medrese modern birer 
dispauscr haline getirildi .• 
Şu modern kelimesini ne ka

dar iptizale uğrattık. İki medrese 
lıinası, pekala dispanser haline 
eetırll<!billr anının, •modern• dis. 
pan•er fıaline nasıl getirilir, ıne
rak eıliyorwn. 

Zarnllı modern kelimesi! 
AHMET RAUF 

Tefrika 

Sebebi: Malın az gel
mesi, rağbetin de 

çoğalmasıdır 
Pasl.rma füıtler; bu sene çok 

yüksel:t:r. En aşağı 100 kuruş • 
tur. İyi pastırma 180 • 300 ku • 
ruş aras:ndadır. Kayser~:len ı:-den 
pastırma m;ktarı da azdır. 

Sucuk iiatleri de artrmşlır. En 
dZ 120 kuruştur. Kalit.esi iyi olan. 
lar 200 • 240 kuruşa kadar satıl. 
In.ikt.J-:;r, P;.:ı~ tırrr. a, .sLtcuk fiat • 
knr. -'~ yüksc-!<Lk sığır ve koyun 
etine nbbc I..?- <:Ok görülmektedir. 
Pc.stırma, sucuk :n:al c-deıı ter ;se 

·d iyorlar ki: 
•- Pastırma \'€ sucuk taşra • 

dan az gclıncktl'dir. Fiatlrr de 
yüksekt:r. Şehrimizdeki imal5 • 
ta gelince: İstanbulda gerek top. 
tan • ki biz toptan mal alırız • 
gerı k pcrakend~ Laller yükse1ı: • 
tir. Raıta bu yükseklikle muka • 
~·ese ı- ~yasa~·a arzedilen pas'.ır • 
ma ve sucuk fialleıi noksandır.• 
Diğer taraftan halkımızın bil. 

hassa past•rnıaya karşı raı(beti 
artmaktadır. 

Menba suları darlığı kalktı! 
Menba suları, lıpasızlık yüzün. 

den ~· ekrle şehrin her 1arafına 
kafi miktarda yet!ştirilemiyor • 
du. Son günlerde tıpa imawn:c el. 
veriş!i teneke geldi.itindı:n dar • 
lık khn>en ortadan kalkmı, tır. 

Talebe Blrllll 
Ür.ivc:rslte To1ebe Birl:ğinin niı.am

r.nmesi bir ılan ~lınde gazetelerde 
ç'ktı. l\lu\•af!akiyot temenni etmek 
ıa,·m. Fakat bu Talebe Blr:ici pek 
!azla ka,i'ıt ve §J.rt .altınclı t~ckkul 
ed;y,r. Talebe B!r~ğinin re· i, Ün! • 
\·er.:iile Rektörü. Dünyanın ba~ka ıreın
lcketlerinde bôyle Talebe Birlikler. 
nin rt .- · Üni\-er~ite Rektörleri ır.idir! 

O haki• yeni teş;>kkülun adını de • 
ğiştirınek Ünlvcr.;itc Talebe Birliği 
yer;neı; Üniver.s.i~Uler Birliıı!ı demek 
d3ha mfkt'l ol:.ı.r. 

Temer.ni edelim de, Birlik, faydalı 
faaliyeU •le kendini göst<!rsln 
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tir. 

- Ne Olur? dedi. Ördek daha iyi -
d!r. TaYuk o ördckl<'re bakar .. Pek.11.1 
büyütür. 

İki tarar da memnun, uzlBşmağa 
ka.rar \'erdiler. 

Parasız kalınca polis karako
İslan'.>ul bayanları, daha t..iyade si. 

nema yıldı.zl::ır;nı kcnidelrinc örnek 

olara.K, rt.~I} or ijr. 'fombulluk ınodası
nın reva._- bul:nası için, f·l1mlcrde 
toınbul ;yıldı~!,.;ıın görüna:ege başla· 

ması l;~.ztrr:.dır. Et>y .. z perde üzerinde 

<le~n<-"k gibi zayıf artistler seyreden 
b .. y:ın1ar, c.nlar.ı ôt.•nzeır.C'ğe uğraş _ 
maktan kendilerini ntamıyacaklardır. 

lunu soymıya kalkan genç! atJçta llABEDLIB 

Akbıyık merkezindeki beylik karyola 1 M;;;A;;;A;;;R-İF;;;,;;;;;O;;;N_l_V_ER;;;S;;;;;l-TE_:_ 
Yıldızlar -ne z;tLnan toınbullaşır, ne 

zaman tombul vücutlariyle !ilın çe\'i
ridcr, bu f 11rr.!er ne \ l:kit İ tanbula. 

gelip göstc-rilmeğ~ b~ lanır?. Bütün I 
bwılar en u.z ik i ie<::e ınesclesidir. Mp_ 

da garip ~eydir . .is!er re is.iniz, o za
rnan:o. kadar da, tombulluk modası or· 
tadan knlk, ın ve :D.yıllıl;. modası ye_ 

demirlerini aşıran biri tutuldu 

rine ka?ır. olsun .. 
Faknt, bu yeni "nOdar.ın asıl tııvn 

gece 3ulkna)Jnıette Ak.. 
b.;yık [K'lıs knrcıkolunda cür'ct:to\rane 
bir hır~;zhk ,·2 k'a ,:-; ı olmu~hır: 

Bir harr.amçının 1\-Iahir Topaloğ1u 

lsrr. nde>kl 18 ya~ın·lakl çocuğu işsiz 

ka!mtş \·e para bulamayınca hırsızlık 
yapınıya karar yernliştir. 1\-Iahir bu .. 

nun için de ı ·e polls k:ıraltolw1dan 

erkekleredir. Bayanlar b;rdrnbire t-----

tombul~a.;ı . .nca, eski üır.iUeri.nden hiç A )1.. J L L A R 
birl ohnıyacak .. Biltun elblse ve ça - ~ 
m~ırlannı yeniden yaptu·acıtık!z.r, ter. 
z.i faturaları d~te tle1>tc e\·e gelecek 
ve erkcklet" bun1.ar1 b~r birer öde. 

yecekıeı .. 
Bu hal dt-, erk~klcr. zayıf1ôl. ::.acc:1 k, 

iğne ipil~" dönd· ret-ek'. ... 

R. SA.BiT 

MEVLÜDÜ 
ŞERİF 

Radyolin diş macu
nu sahipleri Necip ve 
Cemil Akar karde~le • 
rin pederleri mütevef • 
fa Bay HÜSEYİN AV
Nl AKAR'ın vefatının 
kırkıncı gilnüne tesa • 
düf eden 25 T eşrfoisa

, ni 941 yarınki Salı gü
nü öğle namazını mü
teakip Beyazıt camii 
şerifinde merhumun ru
huna itlıafen Mevludü 
Nebevi kıraat ettirile • 
ceğinden bilcümle ih -
vanı dinin t()4rifleri ri
ca olunur. 

- Nasıl eler bu7 .diye sordu-

Beş yıl içinde kamilen 

köyler 
haricine çıkarılacak 

Yozgat meb'usu B. Sırrı İçöz 
Büyük Millet Meclisine bir ka. 
nun teklifinde bulunmw;tur. A • 
ğıllar kanununun birinci mad • 
<lesi köy içinde bulunan ağılların 
iki sene içinde köy dışına taşın • 
masını amirdir. B. Sırrı İçöz bu. 
günkü ahval ve ~artlar karşıs1n. 
da bu müıld:. t:n beş sene uz3tıl • 
masın• zaruri g<Jnnüş ve bunun 
ıçin bu kanun teklifinde bulun • 
muştur. Bu tekı'fin kabul oluna. 
cağı kUV\'etle tahmin olunmak • 
tadır. 

Ders saatleri içinde sinema • 
lara giden talebeler 

Bazt talebelerin d;rs saatleri 
'. çinde sinemalara gi',tlkleri ve e. 

sasen menedilen kahveleq-de o • 
turduklan görülmüştür. Buna 
bilhassa Şehzadcba*ındn fazla te.. 
~adüf edlimekted:'r. Bu halin ö • 

nüne geçi~i <çin mektep ida. 
rel~rıle pobs ~ı.Jtı kontrollere baş. 
lamıştır. 

haşL.may! C> ınünasip gOrnı.~ ola .. 
cnk ki Akbıyık karakolunun dl•po o-
dasına g:rereı{ beylik kuryoJali!rcian 

ili.1sinin dcmiı·lerinl .:ıı;ırmı~tırl Fakat 
kapıdan çlk..:!rkcn r.~rü1crek yakalan .. 

mı.şttr. l\Tahtr dün cürmü meşhut iş.

lC"rlnc bakan Asliye 3 üncü Ceza 
l\J::ı.hk.emeo-.ir.e \"erilrniştir. 

NeticPde JnaWteme on gün hapsine 

ı 
karar \•ermiş, fn.kat temy1ı: netice
sine kadar serbest bırakınıştır. 

iki çarpışma 
581 nuır.ııralı tramvay anıbası Te

peb:ışından Galatasaray> giderken he
ıt".en önünde Ye raylar üzerinde giden 

2344 p.lfilca aumarlı lak.>iyc çarpmış. 

tır. Çarpısınaya -;ebep taksinın bir

aenWre durmasıdır. Neticede taksinin 

.ırka tar:;,fındak.i. sandık e1.\lmlştir. • 
Evvelki gec-e yansı, v~tır.an Öme

r:n idaresindeki 123 sayılı ~laçka -
Beyazıt arabası, Vali K ... )n~ğı ileri. 

slnd~k! bir virajda 3431 FPY•lı şoför 

Silleymanın id~resindekl !~::ıınyon ile 
çarpışm~. tramvny arabası zarar gör. 
n1üitür. 

AVRUPA JtARBİNİN' 
·YENf- ·MESELELERİ 

Basya tre Japonya .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

+ Yüksek katdınmın t:ımir olun. 
rrJ:sınc. Tünel ~!erleri başladıktan 

sonra başlanması karartastırılını.ş. 
tır. 

+ Kahraman .a~kerler.i.miı.e yardım 
için Y!!.1"dn11..)evenler Birliği ile Kı

zılayın işblı·liği ya!)ma.!urı kararlaı

tırı..:m~t~. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Macarü.ta.acl:.ın yakında rna.rJfa
tura, muhtel{{ dokwnal.:ır, maden! 
~y.:ı , tel, çivi, ililç ve kimya madde
leri gelecektir. * Sümerb.'.uık fabrika!· rıntn "\"e· 
rlmlc~ınrn arttın.tması "\·e ~ya sat:ş 
tevzi işlerinin daha sür'Jtle icra o. 
lun0".a3 iç~n yeni tedbiri~:- alınacak. 
tır .. 

MÜTEFERRiK: 
+ Diyarbakı• l\laari[ 1\-til.dü.rıt·:i;üne 

muharrir a.rkt,daşlarJmızdan ~'tualJm 

Kastamonuiu ll. Taliıt l\.1uıı:t<ız tayin 
oh.uınıu:>tur. 

+ Maarif Vt-k!li B. Hasan. Ali Yü
cel ile Parti Genel Sekreteri B. Fikri 
Tuzer dün akşam şehr.nıizden An
kar3ya gitm!ş.lerdir. 

+ Kurtulu.ş ı•.:ıpuru :,. arın limanl
mızdnıı Pireye 3 ü.nci.l sc!erinl yapa. 
raklır. -

Ruayanın harp içinde 
bulunduğu sıradn, ja • 
ponyanın tehdidine uğ • 
ramayışı nasıl izah edi
lebilir? 

İkklkn bıri: Anupada faal b;r 
siyaset takip etrn~k l:iıım gelıncc 
Asyada lnıl'ekeısız kalmak; Asya. 
da faaliyete geçmeğ-0 karar ve • 
rince de Avrupayı ihmal etmek. 

Çıplak Model 
- Bakınız nasu olar~k? ..• Ben za-

ten ona bir • nümc1yiş şeklinde gö· 
rünnu~k isteıuiyoruın... Hastabak1cı 
kıy .. !'etlııdc, gı-.Czilmde ı·enkli büyük 
bir gözh.ıkle beni to;nıya.mıyacakhr. 
F•·kat benzetecektir. R!c.ı c·lc-rlm ar-

bu uğursuzluk hayatlarına mal ol. 
muştu. ihliyır anne kirt\bllir ne acı 
bir izhrapla ölüp · gitn1lştL.. Selim 
maddeten. nıftncn ne kadar muztarlp 
hi$lcr )aşan1ıştı. lielki bu bitk 1n ve 
h=ırcketslz \·Ucudün !çinde hi:..sedcn 
bir şuur hfı.IA iztırap tCklyordu.. Ve 
eğer tı.,krar yaşarr..::ık ınukadder~e da
ha ne kador iztırap çekecekti! ... Bel. 
ki btiti.in ömrünce malül Italaoo.k ... 
Döyle olına3a bile nıhun<la açılan ya .. 
nı ebed iyen kapanmıyaca.ktt ... 

Rus • Alman harbi başladığı 

sıralarda Japonlal'ın da Rus~"aya 
karşı 500 bin kişilik bir ordusu 
yarmış. Rus • Alman muharebesi 
başlayınca Japonlar bu kuvveti 
geri çekmişler, cenuba gönder • 
mişl-er, O zaman bundan bahse • 
<len Anglo.Snkson matbuatı Ja • 
ponların bir tüdü Rus • Alman 
harbine karışmak ve Rusya aley. 
hıne l>ir vaziyet almak istemedik. 
leri neL'ccsine varmıslardı. O va. 
k: !enberi atıncı ayd."r. Japonya • 
nın İngiltere ve Amerika ile olan 
mür:astbatı bazı naz'k safbotar • 
dan geçmekt.-dir. Hep bu aylur 
zarfında ıse birinci derecedeki c • 
hemm;.yctli ·mes~lPl<~ı-lıı başında 

Japoııyanın hnk'katn Rusyn aley. 
hine b;r harr-ketc gecip geı:miye. 
cci(; keyfiydi gelmişti.r 

Carlık Rusyası olsun, Sov)·etler 
Rusyası ol~-un c memleketin de 
tarihi bir takım 'caplara tabi bu. 
lunmuşlardır. Rııc,-yanın as1l faa. 
liyeliııin sikLl merkezi Asyada 
bulunuyor. Bununla berab?r.ister 
('alr!k, ister So\'.)·ctler. h<?r iki 
Rusyanın da Asyada genişlemek 
ve ilerlemek hareketi kaç wne • 
dir --~rka dogru dcğt1 A ,y3d3 rr:er. 
kez - cenuba ;!oğru o!du{{una 
Avruplı ''C Amerikalı s '.)·asi ve 
ask~ri muharrirler az d'kkat N • 

m~nı; 11erdir. Şu hal<k Japonla • 
•ın As~·a kıt'asında, Ç!ııdc ılcr • 
!emel< is:eınel<»·!ne So,·yet Ru • 
ya ses çıkarmanııştır. Japonlar 
l\lan~uriyi ele geı;irerek sı;nra dn 
asıl Çini hüküın altına aln1ağı dü
sündük!eri yıHarda idi ki Rus3ı:ı. 
nın da ı.."\·velü :ı.tı gol:stanria, son .. 
ra da Çin Türk:stanında hiıku'll ol. 
mağa çalıştığı görülmüştür. Hu. 
l:isa Çinin payla~ıLnası i<;in Sov. 
yet Rusya ile J 0 ponya ar"sır.da 
·~nlaşma \'C ıızlasma olduğundan 
bahseclild'ği günleri unutmamak 

Yazan: NEZİHE MUHiDDiN 
____ J 

- Kt-ndınUıc r.e k.oidar &u ·eı.ı.1ycr-
• ı .ı.tr~·L? . 

• - Bu gl:veni•niı\ btJ4a git;nıyecegl .. 
nı g receksinıL aız inanınız bana! .. 
_ O· ~toı g~ kad1nL b~ t.ın aşağı 

fil zc · ek başın1 saıtadı: 
_ •• .Jne, ·i tc..~ellinin b11· hasta üze· 

r.nae-k.l 1y1 tcıırieLcni. int.a.ı.· etrniyo

ru:n:. 
Gc.r:ç k:ıtl:nı.n mryu.; bakıi!arında 

.birden bir .sevinç i ll:;l parlrıdt ~ 
- De-:nck r.edd ·tmiyorslmuz dok· 

tor t>t;y? s·zc nası cşekkü.r rde-y.n1? .. 
- Durun henüz bir karar vcrıniş 

ciegı 1.m . 
- Fakat be.t.ı uetı!< cdtyl)rsunuz!- .. 

Si:.:d n •cd g.m 'Y o lt : l•Ç bir 
ıı; değil ki tcret!dut ed.yom:nw:. 
P.,ktol' b.ro? c!UıCnri Ukten sonra· 

- Bi~ no:itayı ehemmiyetle dt•;;ün .. 
ınek l:lıtm. ·dedi .. 

-- Nedir bu nokt.ı doktor bey~. 
- llü!ta slzl gürünce heyce~ lana-

~Uir, tilvak.~ diln·~ber henüz nefes 
'ld.ığı bile güç :'lnlaşılıyor amJI".:.ı. .• 
~ Demek bu. k diJ.4 t..ı:ı·?!. 

- T· :r: ·, z ien de fazla . Onu 
ba~:nda \'e f;ÔJ; undc- iki ku~un ya. 
rutı:ından n1aada merdi\ crJcrden dü
şerken bır "'. Y.a.~t da Uç :•erinli<:n klrlic 
oL •. rak bıı.e getirdiler. 

Genç kadın clier!yle kalb:nı luta .. 
rak L~~:.nı cgd.i: 

- Zavallı Selim! Zavalh Scl : ın! ... 
Ya 11 doktor g nç kndlnın samiml 

ve der; n tct u ürU stcık t-ir b.:Jc:;~l:ı 

silzcrek: 
- An:ıyo ı ıJm ki ona kaı-~1 ç-ok bü

Yl.ı.k b~r f rfkJ t:n l7. \•ar . -dıye söy ... 
!<ndl. 

Gtnç kadııı~n göı1fr:nden iri yaıı 
d 1nla lar1 !~kırdı : 

- ÇOk.. Cok buyük <luittor. 
Doktor mül~ec!d1d~n4' sordu 
- Tiıib . l o da s12e karsı? ••. 
- Evet.. Evet ... Fakat doktor 

bey .. 
- O halde siz.l gon.< ıce h~yeca .. 

na !<apılacaklır. 

- l.foh•kk.ak! ... Amma ben ona 
ki:!nd.ını: aJ,,~c .. recek de::flim ki. .• 

ıluJı;tot m~leha;ryiı· blı: l>•lu~l:ı: 

sonra: 
henüz 

-dedi. ı 
tık reddetmeyiniz beni'! ... 

Doktor biraz düşündı;kten 

- İsminiz bUe sorn1adım 

- İ:;miın Nurand rr .. Görecek.o;!_ 
niz. ..• Ona öyle iyi b:ıkacağım ki, 
mutlaka iyileşecektir' 

Doktor gözlerin• kısarak son sOzü. 
nü söyl ·ııU: 

- Sizi rc<'ldet. <:CPi:,im N .... ran 
Hanım!. . . Pek ;ilci hastanLZa i.stedigı
nlz gibi baknll7... 1'abıl ınüe~seı;e

mlz:n ho!:>lttbt?k:cısı dalma siz'.nJe be. 
r.ıber olac~ktır. 

* 
Nuran Sel.inün ygttığı odaya Last:\ .. 

OOkıcı kıyarctiyle gtrdi~i zarr.:ın, b..:ı
şıı ve &Öğ!iil sar;lt, hareketsiz yat.,n 
ha~ta,-ı gOrünce bütün kudretini sar. 
frrierek iılırabını yenmıy" ~alıjlı, Ba 
c.!a kendi yüzünden olmuşcıı!. .. R;.ıife 

Ilanı.n1;.n acı ölünıjnden de manevi 
·n<:!ıo'ul kendls:ydi ... ;\lt,.,'um vilcudü 
tu sakin, k!bar vt:: .-"1es'ut ana ve o· 
g.tlun ar<A:.ına Kircio~inıll•r.beri t"'that .. 
J.arını, •••<ıetlennı ı.u• artını;;. nihayet 

Nur~ın kendini asla affetmiyordu. 
AffetLrmek, Selime kendini affetlir· 
rrıck i~e hatırından bile geçm;yordu ... 
Hele son oyntıdığı o aşilte oyunu dil
st:ndükçe kcı· . ini t:yle i'renç bulu. 
yordu ki... 

Bu mticrlrr". hisler:yle jçi t:triycrek 
k.aryolan:n ayak ucunda hastabakıcL 

hemşirenin hor~kefsiz yatan hastaya 
il~ç verdiğlr.i görüyord·.ı. Küçük bir 
kaşıkla ağzının kenarından daınla 
damla akılıi.aıı b~r iıtı.c .... H~şire gO. 
züyle Nurana işaret yaparak bir en ... 
jekslyon h::ızırlach. Nuran hastaya 
daha ytıklaşıı:.ıştı , Yöpı.l .. cak ameli .. 
yeye göre icap eden yardıını yaptı. 

Enjek.sJyondan sonra hnstanın yüzün.. 
de anl bir hayat rengi pal'ladı.. Du
daklannı oynatarak yutkundu .. H~
llre dikkatle bakıyordu. Bunları gö
rünce ;:ülümsiyereıc Nur~nın yliıüne 

baktı, _(Devamı varı 

Bugiınleı·M ise böyk bir haı • 
kete dair hNhanıı' bir nl;irr.et gö. 
ı·Ulmemektedir. Zaten Rus • Ja • 
pon münasebetl~rinin en nazik 
~ayılan zamanları hatıra geldiği 
vakit unululmıyan p('k ehemmi.. 
yetli bir nokta vardır: Münas ta. 
tın nerede ise kesileceği, iki ta • 
rafın birbir:ne sanki harp il5n 
-0deceğ! zannEd:ten zamanlar da 
Tokyo ile Moskova arasında bir 
anlaşma zemini bulunmuştur. O. 
nun için Rusya ile Japonya ara • 
sında silahlı bir :<avga çıkmak ih. 
timalleri 931 deııberi tahakkuk etJ 
m·eden kalmı~t1r, 

lazım. İki lnrafın ırenafii bir gö. 
rülcn zamznlar oldu. Her ·ı<ı ta. 
rafın d'plomatlr.rı bu dosya • 
Jarı daha kapaıramış'3rdır. Şiın.. 

·di Rusyanın harp içinde bulun. 
duğu bir sırada Japonya tarafın. 
dan cıddi bir tehdide uğramayışı 
bu suretle daha kolay anlaşılıyor. 

ldbya•da başlıya• 
lnglllz taarrDzll 

Yuan: Ahmet Şükrü ES~f.11 
Libyadaki İngiliz ıaarrııııı hal<

kwda ne söylenirse !oıöyltn ·ıo, 
herhalde bunun l\Iihnr de•f.,ıl~ 
rince beklenınedik bir ı~bblif 
oldug• iddia cdilenıez. . 

Ne kadıu zaınandıınberi, lııC'' 
!izler hazırlanmaktadırlar. ~lı~~ 
bu aylar içinde böyle bir tıaı•~d' 
için çok clver~li durumda 1 '• 
Amerika, bitaraflık kanun.u11~~ 
ka)ıtlarını Kıııldeniz'r tatbık <. 

rtı• mekten çok zaman önce •·azg<, • 
ğinden ticaret genıileri, Sii\·c~ ': e 
Aınerikadan ~na ve harp oınlıc· 
nıesi tasıınakta idiler. Doğru>• 

• d•· 
l\lısır, bu bakınıdau Btitau.'·• • 
larındau da daha cherişli bir du• 

. ·ıt rcı11Jı 
ruında bulunuyordu. lngı • 
bu lıaıırlıg'ını • sczcu ltalyoıı11•r• <' sonbahar ba~lar ba~lanıu, ge 

k bl . - . k · · arı•· cc te ıke~ ı kar~ılaına ıçın ;İ 
,·atandan asker \"C harp ınaJıeıJli'· 

J\kdr-
gotirıuiy_e çalı~tılar. Orta il• 
ııizde ltaly an gemi kafılclet ~· ~ 
İngiliz harp gemileri aras~d• i'. 
çarpışmaların manası bu idi· C• 

talyaııların, ağır kayıplar ,·crrıı rı 
!erine rağmen, bütün yaz a) I• ı. 
içinde ~ker taşımakta deva•".: , 
ıııcleri, karşılaşacakları tehlı ~. 
ııiıı ül\;_üsünü anlaıuıs oJduJJn,~ 
nı isbat etmektedir. Bu hale go e 
l\lilıverin uykuda a\laudığ'ı ~ 
bir lıaskın:ı uğradığı süy·leneıııetİ$ 
A.ıcak şu doğrudur ki gcç;ı'~ı 

ay'lar içinde i\lihvcrin 1ıaıırı'rı 
knı·şısında lngiliılcriu hazırlık ~ı 
çok üstün olmuştur. Çörçil'i~ı 5';ı; 
!eri bu üstünlüğü İngiliılerııı dit 
kabul ettiklerini gösternıcı.te 
Baş\·ckil demiştir ki: 

d•ll' 
- Btı taarruz uzun zam311 l flı' 

beri büyük bir itina ile baıır 8 

. b•''' mıştır. Ordumuzun, bu yenı 
1 

P 
te kuvvetini hissettin:ıiş 0 ~· 
bütiln silahlarla miikenııııel 5 

·J 
rette teçhiz edilmesi için beŞ al 
yakın bir müddet bekledik. s• 

lllihverle kıyaslanacak ol~Jll 
İngilideriıı hazırlık bakı11t1ll 1'
daha ileride bulundukları b•,;. 
kında ki bu sözler, Çörçil'in, . gı a· 
şilen hnrekit hakkında bil~·ıık0 t• mit beslediğini anlatınokt• ~ 
Şimdiye kadar İngilizler, A•t11PP• 
run muhtelif alanlarında Alı11~1 
Jar taı·afındaıı girişilen taaı"<11~ ı 
karşısındaki gerilemelerini~ •. 

9
1 

ma silah ve teçhizat eksi~•~' ~8• 
tevil etmişlerdir. İşte şimdık• J;.. 
rekat öyle bir alanda yapıJııı• 

11 
tadır ki İngilizler, bu bakt111~:r. 
üstün bir durumda hulunU) ot 09 
Harekatın gelişme.i hakl'1ll c~ 
~imdiden kesin bir söz söY ıcıı~ı• 
cloğru olmaz. İngilizler ilk stıl\i 
seksen kilometre ik-rlcdikll"rı a• 
söylii~orlarsa da İtalyanlar, b".'~~ 
lnrııı i~gal altında bulunn'.~'.J;ı 
bir çülden ibaret olduğuını. 1 çclı' 
etmektedirler. Ancak BerJııı «" 
ilk tepki, herhalde dikkate d~.~ 11e 
Londra radyosunun <!i(j ·Jcd~J!1.,.i,. 
gi;re, Berlin askeri mııhfille~~· ; 11 1 

mali Afrikadaki harckiitn ondif· 
''t'rmediklerini ifodc etıniş'.'~ııti• 
Bıı, ~üphesiz, herhangi kötıı 1 b~ 
ınalc kar51 şimdiden açık k•P1dıf· 
rakmak isliyeıı bir ınaoe•:r•1,1e 
Ve gariptir ki İtal~·adak! "'" 184• 
hic uymuyor. Çünkü Ansald0 j\l· 
yoda söylediği bir ııutııkt• Jııı' 
maııyanın İtalyayı bu işte Y"1ıeJll 
bırakmıyacağını bildirınckl_e un' 
İldlyan halkının manev•ı• j\l• 
yük..,ltmiye çalışmış, hem d• 09-
ıuan3·.anın !esirli yardıın•;9rt' 
haber vermı~tir. Herhalde .. Ji:t~'' 
kiituı ,umul \'e önemi bü)·ll 11ır 
•·e bir veya diğer tarafııı Jı•~ş dC 

d - .. ctice!tl 
kazannın:ı u:111a gor~. n 
bü) iik olacaktır. 1ıit 

·ı ·1 '·I b·•P • Bu \.'c~ı i! ı e ı•fi a •· ,fı,. 

V g-·111 • 
sual geliyor: Arnbn C;\ ' ırcr' 
bıı sırada Simnli Afrikııd 9 "·Jif~ 

b.' d"( ri ıı•' ·• alınnut' 1 ar te~a u esr .
1

. tı~ 
Belki (le İngİIİ7. te~ebhii:;lı l; bit 
azli ara ... ında yakın "e~·a u.~·~ 0ıu: 
n1i..innschct vardır. Fakat 1 ·"'ı ,11 ii:t 

• • ıt 

yı birbirine bağlamak ıçın ·ııalrlC 
elde ıııalil.mat yoktur. tfer~crJil• 
gerek politika ve ııerck 3~. ı·i• 
bakımındaıı eok harek•1 ı .... ıı• 

• ..1 pJ"' 
devrin baslangıcıııtla bw1'. 

muz cıuniyetlc süylc-nebil~ 

b
. ,,,eııı' 

Her vilciyet 5 yıllık ır • 
, l yacaıt 

prograr.ıı nazır ı -t 
rı _,, 

Dahiliye vc;,;ıı ği. Va~ rı ·• 
bır tam:m yapar~k ,·ap• .~ u ı". 
ler ve basarılmDsı dci<Ü"uıen ..,şr 
!erle b~• senclık çaiışına ve ;i~i~ 

' b' sure 
programlarının _ırer_ " """'·~ 
yollanmasını ve ~ımdıd blld r • 
Ounu!l usul yap:lmı:p.;.,nı 

miştir 



Wt1 J'aztDID meunzert An3""'11 
Ajansı bultenlerinden alınmı';lır) 

Telhis eden: Muammer Alatur 
Bclgraddan gelen haberJ.erden, 

Su-p hiikıimeı i<uvvetlıı:ri ile ~e. 

Sırbistanda çetelerle üç 
gün devam eden bir mu· 
harebe oldu - Ameri • 
kada maden grevleri so
na erdi - jaıxmya - A
merika müzakereleri de
vam ediyor - Akdeniz. 
de iki ltalvan harp ge • 
misi batırıldı. 

!ı:ıer arasında çok şiddetli muha. f.aıa müsaade e-rlı;n bır kararna • 
.ll!bı>ler olduğu Jnlaşilıyor. Hatta meyi imza clmiıtir. Bunla1' mayin 
Sofyadan \•erilen bir haberde, ço.. tar~yıcı v~ denizaltı arayıcı ge. 
lclcde bükiıme< kuvvetleri ara • miletldir. 
·ında üç gün devam ~dıen bir mu. GF.EVLER BİTİOR 
hare~ sonradır ki, bük\ımet Amerikada bir buftadıınberi 
kıt'a.Iarı Sava, Tuna. Morava ~-e de\-am eden, çelık jslihsalinf. bu 
Selgrad murabbaı dahihndeki a. mün:1-"C belle de teslihat progra • 
«zıyi ~tek!rdıtn t~izlemişkr • mını ciddi bir tehlike karşısında 
<iir. Bu çarpışmalarda 131 çeteci bırakan gr"11' hareketi sona er • 
tildürülmü' 70 i de esir alınmış. nııştir Re':; Ruwe!Hn milli mü. 
lır. · oafaayı alakadar edm istihsal • 
lf{j İT ALY AN HARP GEMISI bre, l:aühazır ş.ırtlan dahilinde 

DAHA BATIRILDI grev ıapmak suTetile zarar ver. 
İngiliz Amlr~,_.k dair~~in.n m·•nin kat'iyen makbul bir ha • 

~eşrettiği bir tebliğ.! gö11t>, bır i. rckıet olamıy1ıcajtı hakkındaki 
talyan kruvazö~iı Akdeniz filo • n{\ktai nazarı bn defa da galip 
Btına mensup bir d. niıaltı tnra • gelm'.s bulunmakfat!ır 
lın~an torp:llen!nistir. Bu kruq. AMERİKA JAPONYAYA 
<örü., batmış o\..,,ası mııhtrme1 • :ı.tÜSAADELER VEREBİLECEK 
<iır. Bu g~m ıi; krnvazörle üç Birles'k Amerıka Hanciye Ne. 
"'ıhr.p'lOn mürekkep b!r kaL!e,·e zaı·elinclP' Japon:ııoı ~le henıiz hiç 
r!alıH buluııuyorciu. Sonradan ka. bır anlaşmıya \":üılmadıgı söy • 
t c üzer". de uçan tavyarder :eııı\'Or. 
anc•!< ik• kruvaziir görmüşl<'r • Çin büyük <'lç!si Hu.Ş'.n'in de 
Ur Bun!arııı yar.·Nla dcıı'z:n ü. müzakerelere ist:rak etmdcte ol. 
~Criıır!e ı:~ııiş b'r saha petrol ile du.~u l,abcri Vaşingtonda adeta 
kaplı idi. heyecan uyandırmıstır. Amerika. 

Bir İtalyan muhribine de iki lıların bazı miis~adder vermeğe 
1orrııdo is~bet etlirilmiş ve bu nıeyal o;dııklan söyleniyorsa da, 
~<'mi de büyük br .!ıt!mallG bn. buna pek inanılmam:ı:ktadır. 
lu·ılmış!ır. Ayrı•'a iki ia;e gemisi Çin.n Maııçuko'yu Japoııyaya 
d~ toroillenmşit:r, oırc kmağı kabul etmiyecei(i de 

AM"1' 1I<ı\ '1C K.\!..\li:OL ı.<'r. öürülüyor. Halbuki Hal'in 
GEMİSİ Y APTll~IYOR ba-zı sarllarla Maııçuko'nun Ja • 

Run·_lt Anı~· kJn d"l'J~'ı'a • pon.vava terkine taraflar oldui(u 
sında karakol ~ ,,.. o!arl" l:µI. da sövleniyor. Bu hafta zarfında 
tanı 1mak i;.-err -1:00 ~: n "rsası ~reni görü:;;,me!er olması beklen • 
\· dili H"·n 300 :n;l_,. ·=~ ri lar sar. r."".ekt<vlir. 
-=========~,====~================================ 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprıık Ma.hsulleri Of"si 

Umum Müdürlüğünden: 
ta 1 - I':c~zl tcşı.•:ckül lar:1fındnn verilmek ilzere bc>s yüz bin ilft 
~ <!de.slndı\ Jtlt, kendir veya paırıuk ipliğine un \•e mikset Ç"JV3lı 

tır. 

bir mllyon 
yaptı.rıla-

2 - ıılr hafta r.artında lll'.nl odllu~k r.ıi:<I"' yirmi b;ndir. 
l·l<_ı J - TaLp!crin t•k.: ıllınc gün ve sa.;ı~hıden c\·\·el şirr.dıve kadar çuvalcı

•3 ır:-ıgul olwu!•l.:ı:rına ve bu fşi )'"P3CD.k J;J.hıliyet ve teşkilata maille bu. 
,.,ndultlar.ı.ruı. d:ll::' Tıc.:ı.ı-c! \·c St:nayi Oci;.ılaraa!.;:.n \C_.ka illm.::ılart, muvakkat 

•l"Q at olarak" bC$ bin Tl" k lirn~ını Ofis \·ezncslne teslim tle makbu"Z alma 
rı '~"' h..ı. ınikt.ırL rn.C':<tı.:p!.:ır .. <lC\·lE:tçe kabul ed:tınit i>ir milli bankan~ 
" ~ı '\-Ukkat l<.-minat nı••ktuhf>le temin e~meler~ ve ekslllme günü im:ll cttikle-

bır ÇU\'eth ı!ı..in une ohırak getirmeleri ve btı g\}nden itibaren 1.'oprak M:ah
~l r.. Ofbinın Anı.arada Umum MüdUrlük Mübayaa Konı.lsyonuncla \'e İs
t. hulda Sirkeci Liman Handa İstanbul Şulıesi Mmlüriyetinde her lstiyene 
~'~ lınck. Uzere bazırlanırılj bulW"'~n ~artı-tınıcye göre na:eket otınelerl 13. 
"'lt.ı!r. 

rf.. 4 - Eks:1true ıJ\iı.<'1 m .... chıedc zikri gcı;-..:·ıı ~artnaır.ede y~ııh olduğ"u tarı.. 
-, lı:::ı.pa:ı zart liSııllyh· ıcr.ı edllef'Cktir. 
ı~ ~· - Tc!ch.C nı·":~t•ı()lar 6.12.!l-ll tati=;nc r;- lıyan C:ırş:ımba günü saat 
i·"'ı Oe r..ad'!r Ank:.rıJa U.ınunı .I\~üdi.ırlük .f\'!Ubaaya Komisyonun3. l::.tanbulda 
?: 0 l 1.bu~ ~t·Lc l AttlıtUrJtii;:üne rn::.kbuz. mukabilinde t("SLim 00.Umi~ oln::ıalıdır. 
rı~· lıf mel~tupl1r1 m.etkU.r gün \'C: .. .J:.ttl:n c\.·\·et bildırilcn ınaltamlarda Oulu

-t 1k l.ClrzJ;.. iadeli 1.3ahhi..itlu mcktupi.:t d:ı g0r4erilcb1liı·. 
U - ·rat.pics: u:i.-ıo'::'r~.·ı ıı • ..;hi.::."lit bir zart içine koyacaklar, .zarfın üze

t_. L~ ve adrc:_ lt'rjn. )'.a.7.acaJ .. ~.:ır, bu mi~hürli.i zarfı mu·.::ı.kkat tc!'l'lnata ait 
. "'buz v(y~ \wnlr'..a n1l-klııbu \'e 2 ir.ct rr.adde<le yazılı ve· !ko. He birlikte 

'4k:ı b•r za fa vzr1z \·e bu zarrı da temh•r ed,('~ekler, dış 7artın üzerine yal

:z lekti! ı"lektubunun "'t.iı..·al lır.nt i~!ne ait oldu~unu işaret eyliyeceklerdir 
b t'.ıtJ.l! rı.f!;tup!ao ın:ı. şaı hL m~:ı:n •an;,:ı r, .en okun~tp kabul e<lJ!diği yazılmakta" 
llflii'ler, ;mLl;ıtın jUtle, kr1~dır vc,·a paınuk ip!iği ne yıı.pt!;tc..ığına göre tek-

l')l • • • +- • r.an ııya~ın nem yP.t1 \'C hem r:-Jcamla açık olarak dercl l..l.zımdır. Jl.Iek.. 
b'<t'da h:ik YC silint! cı:rr.ıydr::ktır. 

_ • ·~ - İha.~e Uınuın \1\!c\Ur· :·kc:e y:ıp1!ıı~n.k \·~ tekt:r mektuplar~rın <.çtlma
Çın karar!aşlırılan gi!nden ltibOiren nihayet on gün içinde teklifi k1bul edl

~~ keyfıy,.tl adl taahhütlü bir mektupla tebliğ .olun:ıcaktır. Ur.lum Mtidürlü.k 
'tl ı.eyt yapıp yapmamakta tarr.amen ::.erbrstİit', TckUt sahipleri ihale lc;in 
\ı~ Y)-en mUddet zarlın.c!a lckJ.flerinden dönemezler. cl0251• 

Qhisarlar u. Müdürlüğünden: 
h 1 - ~!t•vcut şartntımc, nün1une \."e ınil!red:it listeleri mucibince idare 
i~i>'acı için «153> kalem malzen1e almac:a.ktır. Bunlartrı 18 kalemi ıc;ın son 
t rJt - Alır.an anla~ma!)ın~an idarece kontenjan terr:lc ettlrilmls olup di
trleı·l serbest kUMmdan ted~rik. oltmaclkbr. 

.ııı· 2 - Şartname, Nü:nune \'t. li!)telcr her eün Kabatasta Lcvozım Şube. 
•;o:ıi.cn ahn&billr. 

it; a - Fob - Sif tlnllcrinl ayrı a.yr1 gösterınck üzere her c:ns ıualzeme 
}.t.

1.'; vtı~ı olacak k"'.lL'i te • ..lt1tt:,f1n !5.12. !!41 ~nüne kadJr in:11 ... arlar Uınum 
""' ·rlu{üne 1rıp1lm1ş ulın.::1~1 ltııım<.lı r. 

• 4 - Bu maı:-eme iı;:n Almanyadarı. g:ı.yri ınenılekellerden duhi teklif 
._~ıu;abileceil iljn ohınur. «10261> 

Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: 
, S k ıtlruy r:mra1.ı Aldiye IIastnnesi ?ı.'lulfak binası ikmal inşaatı :::.çık ek 
•ltrıcyc l.:uı ;ılnı;.ı~tur. .. 

. • l - E! • .:. ı: ı"':C ·ıJ!:.941 Çat-ş;ımb::ı günü saat 15 de İstanbul Sıhhat va 
:ıi :'>iua· ·enet .. iüc!ürlı~!N b:nasında kurulu koınisyonda yapıhlCi.lktır, 

:? - !:.L.ı.ha?r.ınen fiat 4201 lira. 71 kurU}tur. 
3 - r,t• v .<k~:. tcn~ina~ 316 liradır. 

.• .t 4 - İ~t l;Ller ::ırtnaınc proje . keş.! huli1!'3$ile Luna mi.:teferri di.;er ev
.., ı h~r ~iin ko:nb)'ı:ında göı-UlcbiLr. 

e - isteklileı en az b!r t::ı.ahlıilt!C t3500ı. lir~lık bu i'$C benzer iş yaptı.. 
daır idartlertnd<:n ::ılın?ş old,lğu vesikalzra istirutden isliinbul \'il;lyeti .. 

, e llli.ıı acn~Ua ek~i:tnıe tarih1nJcn tatil günleri h3riç 3 gün evvel :ılınmıs eh
)' l'et VC' 041 yılı..~a. ~it Ticaret Oda.sı vesikasiy:c belli gün ve .sr.ntte konıfs ... 

I"' a t lm~·ltri. c-9901> 

Cevlet tlm;ı ~ oı;arı \e l;llianları lştetnıe U. i~aresi İlanları 
t· Aiı.:.haıııınen b .. delı (-12.5CO) Kı.rk iki t>in b·~·ş l·fz 1:ra o1an 50 ton pamuk 
.""" 9/12/9~1 Salı ;ünü saat 15,30 da K•palı ıaıı usullyle Ankaroda idaro 
ll.astnd:ı !:Jtın ahn:ı.caktır. 

r, BJ L·e girınek ı~tiycnl.rin (3187.50) Üç bin yl\z seksen yedi ı;ra. elli ku
l ııtl~k. muvakkat teınin<.ıt ile kanunun t.'"!Y~rl ctt!ği ,·esika::ırı \'C tcklillerinl 
>'ıu &ü.n saat 1'1,30 :ı kadar Ko•11!_ı:;yon ReisHg:ne vermeleri li\znndır. 

Ş.:ı.rt:"13.n1eler par;ısız olar~k Ank.:rada ?.1~.1':<"me Daire.c::indeıı, flaydarpa,a. 
reseUUm ve sc,·k Şeffğ'.nden daj:ı tı!acaktır. (10209) 

:l ·-· S O N T E L G R A F - 2·1 ! nci TE .. Rl:S lHl 

";~~;;====;;;-;; tDaıianın kuy- l 
l
1
rug" u ne zaman : 

BiR KIRTASIYECiliK REKO .U 
Ruslara göre 
Tola bölgesin· 

de vaziyet 
Mo,koV(l 24 (A.A.) - Tula cep. 

hı'sindcki, Rus ı-.·ı;ıni haberler a. 
ıansı muhabirine göre, motörlü 
piyadenin yardımile Alınıın '.ank.. 
lan, pazar günü, Tula cephesin. 
deki Rus müdafaa hatlaruıın sol 
kanadına devamlı hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Bir Alman taıık grupa Rus mü. 
eafaa hatlaruu yar.ına.ıta muvaf. 
!ak olmuş, fak.1t Tula ch·armda 
durdurulm~.ur. 

Alınan bir telgrafa göre, bir 
Alman tank grupu şimdi Rus tank 
ve topçu9U tarafından rr.ıunta • 
zam surette tahrip edilmektedir. 

Bu cephede cumartesi günü, 
~:ddetli muharebelıerden sonra, 
hücumlar yapılmıştır. 
Almanların ş'mal ve 

doğnı ilel'i harrketleri 
rulmuşkr. 

doğuya 

durdu. 

Düsman ağır zayiata uğratıl • 
mıştır. 

Bazı haberlere göre, Almanlar 
buarya yeni ihtirat kuvv-etleri 
~etlrcccklerdir 

Almanlar bir şehir
den tardedildi 

Moslcova, 24 (A.A.) - Kml Yıldız 
ı;azete~lnin Şimal Bat, ceph~indeki 

mu..'ı.ablrine göre. Rc~1ıır Almanları 
Novgorad'ın 60 kilı'ı·,:ı-:.re Ş!n~ı:ıl Do
ğusunda ve Lcninı:ra.l - Uoskova 
Şlmenid!er yolu ü.rerincle bulunan 
Malaya - \.iskc-L-a ~t·hrinden tardet.. 
mişlerdir. 

Almonbr b•ır>da 1.00() ki~! kaybet· 
mişler ve ger! çek.lrr.ekte bulunmuş. 
!ardır. 

15 bin esir ahndı 
(1 inci Sahl!eden De\'am) 

çalışt~cnı söylemi.;Ur. 
Fakat, General İngiliz donanrnası.. 

nın müteyakkız bulunduD;tınu YC ha .. 
Ya kuvvellerlnln cie yara.ınu ile Mih
verin bu teşebbüsüne mAni olmak Ü
zere elinden gelen heıır;ıy1 yapacagını 
UAve et..m.lştir. 

General, Almanların k5.tl nılktar
da petrolü olduğunun ~i.lpheli bulun
duğunu, haltA kiıfi petrolleri olsa bl.. 
le, bunu MihYer kardc-slcrile t<ı.ksime 
mecbur kaldıkh.rmı s(;yl~mlştir. 

Akdeniz b"r 
kall'eye il c m 

Londra 24 (A.A.) - Tayyare. 
lerimiz, orta Akednizıtt bir kru • 
vazörle be~ muhribin refakat'n. 
de bulunan bir o.fü;man vapur 
kafilesine taarruz etmi:;ler, bir 
düşman gembin:? bil' hava torpili 
isabet ettirmişlerdir, Kruvazör. 
den koyu dümanlar ~·ükseldiği 
görüimü>tür. Di{>er gemilrre de 
ısabetler vi1!ı::i o!muştur. Tayya ... 
relerimiz, Kefalonyanın Argos • 
toli iç limanında bulunan bir düş. 
man g; misine tam bir isabet kay. 
detmio!er, Maltava yanılmak is. 
tencn bir hava akınını da püskürt.. 
müşlerdir. Bütun bu harekattan 
13 tayyaremiz :rnyıptır. 

Tokyo'da valiler 
toplantısı 

Tokyo, 24 (A.A.) - Başvckll 
General Tojo, Maliye Vekili Kaya 
ve diğer siyasl şefler, Tokyoda 
fevkalade olar:ık toplunan 60 Ja· 
pon valisi önilııde nutuklar söy. 
liyee.,klerdir. Bir gün devam ede. 
cek olan bu konferansın gayesi, 
milli seferberlik bilnyesini daha 
fllla kuvvetlendirmektir. 

Bardlya. Sollum pet· 
rol bomıa keıUdl 
Kahire, Z4 (A.A.) - Yeni Ze. 

landa kuv,·etleri, Bardia ile Sol· 
hım arasındaki ııetrol bonısımu 
kesmişlerdir. 

R~~---" .ır _.,_._\Jl... 
Erenköy!ndo J ~uın 

Bu gece yansı, biri ç-eyrek geçe 
Erenköyünde Etcmefendi cadde. 
sinde tüccardan Bay Kemale alt 
48 numaralı kagir köşkün ahşap 
müştemilatından çamaşır ve mut • ' 
fak kısmında y.ıngın çıkmıştır. 

Ah§ap çatı lamamilc yandıktan 
sonra yangını:ı. onu alınmıştır. 
Yangının sebebi tahkik cd!lmek. 
tcdir. 

Patrikhane 
yangını tahkikatı 

Geçenlerde Tunerdeki Rum 
Patrikhanede vukua gelen v~ 
birçok evlerin yanma.>ıle netice. 
lenen yangın hadises:nde Patrik. 
hane müstahdemlerinden bazıla. 
nnın ihmali mevzuu babsedvlmek. 
t.;,dir. Bu sabah bunların Adliye. 
<le sorguları ~·apılmışlı.r, 

(1 .ne! Sahlfrdc n. vam l = 
•ı--------------• k k ? ı ta Bayan IIat.ice 1926 yıhr.d tJhrir , opaca hur,cı ka, ııı,t.r. Kendl<ınm ot.ırduğu 

T n•ahal nüius l!.'.eJnlır1ugunca yeniden 

SON TF.LGRAF - 1 lanb"l ,ıe Ç;t. 
t~~a ;:;. ·asJ.ndakı ikt l>Lçuli. s;J.at r~ kı.. 

sa nıe~eye r.:iğn:.cn bir nuJ us !:inin' 
yedi nydır lı.:ıllcdilc·m • .rerl:i< mua:nele .. 1 

nin nn:ıha~reye, kırt~siyct·H'.~e dö .. 
kühnesı şayanı tressHrdür. Kaldı 1d 
kaynananın nüfus n1uamele.ıi uza•' 
yu:ca, onunki teMk edllerrk ı ç ot. 
nuız~a Salimin k::ırı.s.ırıın yant "&ayan. 
Revkıının kendis ine yttı-drn~ lıit:!.ısa-

Japon g a ve (J>.,, 1al:ulecien DeYam) tescil O]unma'1 ICOJ) CciO<.> d<'fl'liyor-
!\fosko.-a, Stalingraıl lıe\'Zasınd:o. du. !\ahiye Müdürlil~il bu ce\-ap uze. Amerika ki harekatı ta~(iyc ·e~nledcn \'C rine tckr;:ır ·Ç4!.alc..ıya ai.ir.derCi. Bu. 
lıiç olınazsa Rus nıukn,·eınetini gıın 11 ir.c: aydayız. Y::1ui yarclı n ta .. 

an laşamlgor Vclganın ve Uralların gbrisine al.. leb'rıdt buh:ııı:şwnuıı üzer:nden 7 07 
gecmi.şt!r. Fa.kat el:ln ne bir yardım 

madan Kalklll>Jndn bihük askeı ı tah•U.ct alabildil<, , c <'e (,.«talcadan 

Vaşington, 24 ( A.A.) - Ha
ridye Nazın Kordel Hal, Ku
rusu \'o Nomun ile görştilk. 
ten sonra, Japon • Amerikaa 
müzakeffierin4e yeni bir in; 
kişafa intizar edilmemesl.n.i 
beyan etmiştir. 

T obrukla irti
bat tesis 

edilmek Üzere 
Londra, 24 (A.A.) - <B B.C.> Llb. 

yada çeı.,.rUen dü~n\an k:uvvetıeli et
ı-a.!ındaki cember, gittikçe daralmaıt: .. 
tadır. Tank muhatebe-leri bir k.tç gün 
daha sürebilir. Fakat Londra maha
filt, kat'i bir crn.ni):et ve lti.m;.tla. ne .. 
ticeyi bekliyorlar. 

Re:sın! tebliğin neşrJnden sonra 
Londraya Lıbyadakl harekJit h•kkın. 
da ikl nitn re!;rrıl halıer ge1lilijtir. 
'tobruktan çıkan ve Cenupta ~idl 
Rezeke doğru sarkan İngllız garni
zonv, d::!hk:ı Cenuptaki İngiliz kuv
vetleriyle birleşmek uzeredlr. İkt In
giliz kuvvetini ancaı:: 3 kilı,merrc~i.k 

bir arazi sahası ayırm<ıltladtr. 

Bardiyayı i~gaL ctıniş olan \~eni 
Zel.inda ku\·\·ctleri, Sollun1 \·e Halfa. 
yada S!kt bir ('Cınber iclnrle bult:ııan 
<li.ı.:jtr..an kuvvetto.r:ne b..l got~reu l.:Kı ... 
nılaır k('sm~lerdir. 

Askeri mütehaSSL.«lara göre Libya .. 
nın Ş.ı!nall Şeı·k.l ltii_şcsinde s .. kt~t~rıl
:r;oış olan ?c.-lih\•er kuvvetleri, 4 - 5 
grupa a,yrılmt~Ur. Bunl.r:.rdJn b!ri 
Şlır.al: Şarkide 5-0llum - Halfaya 
mü.~eııesıode sık~tırılını;J olup sudan 
\·e rt'.Ün~kal:iltan ınahnım bulunuyor. 
Diğer düjman gn1plar1 Ganbot, Siret.. 
,gobi ve Sidl Reı.ck havalisinde bulu
nuyorlar. Şimdi askeri harekat, tecrid 
edilen bu düşn1an gruplarının imhası
na \·e t;emberden sıyrı1masuıa ınini 
oln1a.C"a ınrıtltftur. Fakat cephent11 !ev. 
kalüde gcni}liğl. gö7. önünde tı..t~ulur. :1 

bu.nlarJan bir kt.Smını.n s;,yıılarıık bir 
delik buln:aları ihtirr.::;.H vardır_ 
Cuına günU, Sidi Rezck Nou\"l.ı'yl\ 

zapteden Hind kuvvetlerl burada Al. 
m«n ve İtaly~ nlard.JJ:n 8,000 eş r al
mtşlardır. 

ıoo Mihver · ııamyo
aa talırlp dlidl 

Londra 24 (AA) - (B.B.C.) 
Orlaşaı·k İngiliz kU\•..-ctleri Baş. 
kumandanlığının dün gecel:i res. 
mi tcblilii, Libyada İngiliz hava 
kuv\'etlerinin f;ı:;liy~t ve ınuvaf. 
fakiyellcrınden bahsedı:o;or. Teb. 
!iğe görP iııcril'z bomı.brdımaıı 
ve avcı tayyar~lt ri İngiliz l;.:tra 
ku\'V~tlcrlnc d\in de }ardıma (lt·
vam ctm !;ler, ciüo.:ırıa~1 nakl; . .,-e 
kollarını ınu,·Dlıakıyetle bom • 
hardm'an ry 1enılşler, Tobruğun 
cenubu garbisinrtc petrol taşıyan 
yüzden !azla kamyon \"l' araba 
tahrip etı ..... Uerd~r. Dığcr bir <lüş. 
man nakhı•c kolu Bardiya • Der. 
na yolu üzerinde tahrip edHmi~
tir. 

Vişiye göre harp 
vaziyeti 

Vişl, 24 (A.A.) - Ruşlor yen! bir 
müdafaa hattına çekiliyorlar Alman-
1;,:ıı Volcko'aınsk'ın Şır~ıncl.ı. So\'yPt 
müdafaa hattınt delmişlerdir Al!nan
lar Mojahk bölgesinde de cilıier bir 
taarruza. geçınişler:iir. R~la.r arazi 
terkelmişlerdir. 

Rostof'un öte tarafında Alınan taz 
yikl devam ediyar. Alman - itaı: 
yan kli\'"\·ctleri Donetz cephesinde ye
ni mühi.ır, rr.trke2leri lşgül etrr.f~ler

d:r. 

--~-~--- fiil ~~.JmZVU• 

Yeni bir otobüs 
hattl ilçıhyor 

Ank:-..r.ıya ~tnıi., rıl~n DclE'd:ye Re
is :~ı.:~ v·u! D. LCıttl Ak~C·Y c!ün ·ebri
mize cur:n1uştür. 1\It.:ınailC'yı_ bu .:ıbah 
~ey:J..h:..tl h-.kkı!ırl3 bir n uharrirınuze 
şu ~hn.tta buluntUuş~ur: 

-c.İstanbuhın en l>üyU:, d~rdi \"('~aiti 
nakliye ışlerldir. B: cd .. j lıulur::tma
dı~ından lram,·aylaı :n bir kLSn1ı sa:
ierden kaidırılını~tır. llc-:ıüz kayifımız 
gelmediğ":nrlen TünC"ld.cn de l!itl~Jde 
edcm:yoruz. İ· t.anbulun en işlek ve 
en kn.l~balık iki rnah::ıllr a.ra~ında 

(16) orabnlık bir otobüs servisi .ıç· 
n1ay1 dü;Undilk ve he-rr.en te~rbbü
sata geçtl.k. Ancok bu arab<.ların 

benı:ni içln Koordin~syeın ı~ararına 
ihtiyacımız vardı. Ankarııda bunu te. 
min ettik. Du hattr., ı:eyrüstfer brile
sini ve güzerg5hını tanz!m ve tetkik 
ediyoruz. Yeni hattı pek yak~nda aça
cağız. Bu hat, pek rnüıdehim olan 
Beyoğlu - İstanbul semtlerinin ihti
yacını kar.şllıyacaktır. Hüküınet mer
kezimizde takip ettiği.nı di~er !~ler de 
;:ı1Pl~de münkalele-rdir. llepsl rff' ffPy
Cti Vekileye ttkdim ccıılmı~hr.~ 

harekele başlıyaca:ğma pek ihti· cevap neldi! ... Esasen paraoı' muh· · 
mal ,·erilentez.. Fakat, ne de 00~1 taç bir ı.;ıziyette bulwı.duı,j.1.o.1.ııu" için 
Almanlar Kafkasyanm yolUJlıı /; sıkır.tıır.ız, iztırab:n.ız yedi aytlır 
kendilerine ~mış durwna gir. b~sbiıtün aı·tıı! ... 
miş bulnnuyorlur. Harc.ki\tı hiç İ>ıin go.rip taı-afı b<!n Baltınin rcs-
te\·akkuf elnıeden KaOt.as dağla- men lt.an.~ı oldu~1m "~ nüfl.L-t kayıtla ... 

rını. da rr.untazam bciuod~ı haldo 
rma dayansalar ve cahil boyun- -kayn•oamın muamelesinin aylar. 
dan Cenubi Kafkasyaya girme\ d;, uzadığını gön!n- Eminönü Kay. 
teşel>biisüne koyulsal:ı.r da bu ha· rl ır.t!tamlıılı hiç olmazsa kanunen yal. 
reketi yukarıdaki fa-:ıliyctin tas- ! n 17: bana olsun yarclım tal1sisatı ve-
fiyesiııe kadar tehir etseler de rUmeo: lc;in muarr.ole yapmadı. 
Avnıpa harbi herhalde yeni saf. - •Hele Çatdlcadan ""'·ap ıets<n 

de ik:nize birden veririz!• şeklınde 
hasının esiğine adını atn1ıs bu- ~ıC~n bir cevapla 'l aydır parasız, 
lunuyor. Bu yeni safhn ari{e~.in- yaı'dıınEız, muhtaç bırakıldım. A.Jilka .. 
do artık sıra önümüzdeki hafla' 1 <Wrların ııaznn diklratini cclb<'derek 
ve~·a ayların insanlık: için ne gibi 1 iş:n-:izin halli sure tı,yle parası.tııkt·~n 
ve ne mahiyette yeni yeni siir .. il _:_urtarıLr.a~r~ua tavu.rulu.nuzu yalvıı
prizlcr hazırladığını diişiinuıiye 

ve maruf tabiri a., Kafka•larda Bir. İtalyan tank 
vo Şark alcnıiııde danıtnııı kuy. 1 tümeni 
ruhrnnun ne zanıan kopacağını ı 
kestirmi)·e gelmiştir. Herhalde, (1 inci Sah;feden De,·am) 
önümiizdcki dc,·renin ve hilhas~a .ı\ltı ME rmı t~nesilr parçala • 
1942 ilkbaharının in"lnlık için ~·e- nan b:r italvan tatlkı tam benim 
ntden yeni;)"e birÇ'ok stirprizlere yaıum a<i1r. İnc.ılız askerleri bu 
gebe oldu;.""11 n1uh1tkkaktır. Iln ~iir· tankın öl..:-n -crl.:-rıni gömmekle 
prizler çok kanlı ,e dehset salı<ı meşguidür. D.ğ,'r taraftan ınüca. 
b~gu~n.,ıar halinde tecelli edebi. üekıL yara ala.ı bir İngiliz tan. 
leceği kadar şa~u·tıcı \'O bek1en.. k1 \-ar. Bunun !~on1utanı subaya 
nıiycn nıahiyctJcrle de o,.taya çı· !>:r~ey olmarr.ı~:;a cia erlcrd-en ·ya. 
lr.abilirler. r&lanarlar daha geril~r<leki sey. 

ETEM İZZET BENiCE yar hastancYe ta~ınmışlardır. 
Taı.kl;ırımız tiüıman tankları. 

rn ELGubi ıs .. ;;.:un-lınde tardet.. 
tikleri ,."kit yolun üstünde tank 
l-cnzErlerine tes.düf etmL:ler ve 
bun!an,ı hök:ka\te taıtlc kan;ı koy. 
ma op!an oldu~u görüldükten 
·~~r.r\l b'.r ÇoCJkıannı iş~ yaramaz 
hale ~t'.rmişlerdır. Buradaki düş. 
rııan me\'Z:inde çok s;.ğlam tutun. 
maktadır. Anlaşı.an, bu hal, Tob. 
ı ı.;k çcnesile bu m<'vki arasında 
rn iyi müdafaa edil. b·ıcn yega. 
ne y~r:iir. 

Üç büyük Alman 
tröstü 

(! inci S.·hilcd•n Dev.ım) 
da dJ~Udir I:.Y.o!il, )·:ırım ı.•tofil, tel 

pc;trel gıbi ma~z\:.,i<; gör..fierecek .. \·e 
ti.r. 

İklnci~i Fr(iydd tı·o:.!i..aur ve b;ze 
harp malzeıncsf yollıy..ı.· .. klı · Üçün .. 
ci.lsü de makine, ırıoUı:. \"'C. lire i!~ 

meşgul olac;ıktır. 

Bunl~rın üçü birden Türkiyede bü
rolst· kta ı ak Tllr:tly ye ithal .. t tic<!
retini ioare cdece 1tlerdlr, Türk 1yc
den ihr;?~!lt:l. gelince Alır.anlar lıı;.ın.n 

İ!..'İll de Amcr~kalıl.:ırın tüluo lc~·'-il. _ 
t.:na bctl7.tr tc~ı. .. ;...tt yapata'tla ve 
ihı;yac gördük1e-~ ıuaddell"rl tllccarın 
\'a.:il.taS1na ııııit·aca~t et.ınede-n blzz.1t 
alıp ihraç edeceklerdjr, • 

Türldye7,. ytı. ılnn salış t.C'k1 lcr:r._ 
d• harvton e,-,elkl tlatlerln \ıç rn · li
nin esas d'ye kabul Pdilmest k•rar
ıa~hnlmıilır. Gfr,.tcr·ıc-n sıtbı.:lı. ınal. 
zemc fiyatuıuı yıHcşc-lu:eal ""e TUrk.i
y('deki ihracA.t rnaJdelcrini:ı. de ft::ıt· 

lenınes.ı.dir. 
D.ğer t<1rn!tan \·lyanad.ın Saray .. 

bosnay3, Üsküp lııcr:nden s~~nigc 
kadar nlotôrH.i vas!talara mahsp~ c:e .. 
Jl~§ bir ~O'.>~ yap:ldı ı \'C burada kırk 
bln i;ç!nln çulıştığı bilcUrihı:ek dir. 

--~~---

ı Nazilli fabrikasns al 
6 ~aat süren yang•n 

~aziilide Siimerbank hez fab. 
rikasında cunıart<'si gi.~nü ~aat 1·1 
do ~ıkan yangın bÜ)'Üycrck fob· 
rikayı tchcliJr ba~lau1 ş, fabrika 
ve Nazilli itfaiye..,inin gayretine 
rağmen öndürüle1nt•sinte 1\ydııı 
itfaiyc~i grhni~tir. Niha~·ct saat 

20 de tamamen Jıastınlaıı ateş 
asıl fabrika binalarına <irayct et. 
memis, fakat pnmuk deııoları yaıı
ını~t,;, z~ror 50 bin lira kndar 
tahmin • J liyor. Yaııı:ıııııı n!' su. 
retle çık,;c ı hakkında tahkikat 
yapılmaktad.r. 

• TAKVlll •' 
R•ıml 13'7 Kuım Hl<rl UIO 

o. n:şst"i 
17 

ZİLKADE 

17 s 
ı·;ıl 941 Ay 11 v ..... u v AJ<"i1 

!21nt 

ll. Teşrin 
s !' .. r. -6 ss GQn .. 2 13 

24 
12 00 öıı. 7 15 
14 30 İkU>J! '45 
Hı 4~ .Aı klam 12 00 

Yataı 136 

Tobrcığu müdefaa eden İngiliz 
r,arııizonu hır çıkış hareketi yap. 
mak ,-e bizim ?raya dogru sür. 
mekte olduğumuz düşmanı arka. 
ôan vurm:ik :çin fırsat b('~ır,e-k. 
:r 'r 

Ö dü zannedilen 
çocuk 

(1 'nd S•~ifeden D~vıım) 
~ındalci çocuıi« b:rd?nbire hasta. 
ıa1'mış , . ., har kctsu kalm.ştır. 

Çocuğu m· ayeı~e i(.·:n <lok!or ça.. 
~ır:lmı.rtır Klbzıııın ~.tmad:ğmı 
gören doktor: 

- cÖln1üş!.• rlerr~ slir 
Buııur Ü7er .. nc çocnk yıkanınış, 

l:drnkmn~. tubuta konularak 
T't('Zarlığa giltürülmüş{ür. Fakat 
ta . ·ıı<'nı<ilectği bir sırada :marn 
~ocukta bır harcl:<t r,ör:ıoüs, h<'. 
men Beledıye doktoru çağırıl • 
mı~tır' 

N<t:ced<' •oeı.;ğwı iı~ı•~nıış ol. 
duihı anlaşılaraK biraz sonra ken. 
<l.!ne gelmiş:ir. 

ÖldJ diye rapor veren doktor 
bkkııı<la takibat yapılmaktadır. 
Şın::U C·•cu:r sapsağlarr.dır 

Karadeniz faciası 
(1 !.ncl ~.,h f('d('n n """m) 

rira·;!'.aptar. B· 1'.laksut Ş~irr.nz ile 
2 inci k~pta~ H;.nullah Deni>. • 
cinin dıin ~chrın,:ze gcld!klerini 
yazmı.ştık. 

Bu Sabah her k:si de Liman i. 
d;;res.:ıe çağırıla:-ak hadise hak. 
kında resmen ifock1~rl alınmı~ • 
tır. Vak'ayı dünkü 'ayımızda yaz. 
d:ğımız gibi anla'm!şlardı.r. Tah. 
k;kat e\Takı hemen Aııkataya 

göııdeııkceiıtir. İcabında gemi • 
n .. ı S«!ııbi B. Ali Oytun ile kap. 
t;nlar da Ankaraya g!dcc,kler. 
dir. 

Siııcınaıuıı 4 büyük 

LILİAN HARVEY 

h bağldnabiHr \.'e Qöy:ecc~ rl.tden 
mUbtaç b:r ai1e W.ıbUtÜ"l yare\ ~.sız. 

p3r(l.5LZ brrakı!mıy,ırak !~ırt~:yec!lik. 

te bir rekur kırıl,.-naın1 oJurcfu~ ... 
Eı..-veli bun.un niçin 711.ll'lıl·uuıltA 

saniY'-n nWWıi muarııe.ı.e .. ı~ı.n >·edı ~
dır neden bir türH.ı h~lledUcu •bİ. 
cayi sua~d~r! ... 

S~ıal.lırJze 3J!ıkadJr!ıll".Jl CC\'DP ,;·e ... 
rerek bizi ten \·ir ~tn,elt:tia, bekler .. 
ken isi muh~ bereye, kırtWyc'(;ibğe 

dökenlerin bir an ev\•cl cez:alandU'ı.. 

lacakl2rını ümit ·eder Ye r~ml rn.uba-' 
berat ve muaınellttaki ınaUUp r.ur\.ıt~ 
ıe hareket· edjlc-rek şu kaduıcıo:ızın 

jşinin düzl"ll;Lp yç.ij u.r .r b:r turlü 
verilrr.iyen yardım p ... raısnın artık 

herr.en \'etıl-eceğ:nl kLtV\·etle ummı.z. 

Harp vaziyeti 
(1 inci ·~h:fı:: en 1)(-·:aı 

•·aın ediyorlar. Bu suretle Alman 
ordusu i'llo>kornya 70 • 80 kilo. 
metre yaklaşmı} bulunuyor. Rus
ların cephe boyun<& çc.kilıııcleri, 
Alınan kuşatmalarını \·eya yar. 
masnıı önlemek itibarile doğru o. 
lalıilir. Mosko\'ayı kurtarahm der 
ken, bu şebir garbinde veya şe· 
birle beraber biıyük bir Rus or. 
dusunu imhaya sürüklemekte 
mıiııa yoktur. Almanlann asıl 
ınaksadı bu olduğu için, Ruslar 
bu nziyetten adım adım müda.. 
faa ve çekilme &uretile kurtula. 
bilirler. 

Cenupta Alınanlar RostoFu iş
gal etmişlerdir. Ruslar da şehrin 
cenup sokaklarındc ve isfasy:.n 
ch·arında muharebeler cereyan 
ettiğini itiraf ediyorlar. Rus cep. 
hesi sol cenahı bu suretle tekrar 
çök.mü~ bulunuyor. Rostof'u kay. 
betınekle Ruslar, harekat, petrol 
,.e ikmal bakımından mühim olan 
bir istinat noktasını Alınanlara 
kaptırmışlardrr. Ruslar Kafkas• 
yaılan petrol almak için yeni yol· 
tar bulmıya mecburdurlar, Ame. 
rikaıı • İngiliz yardımı için de 
Hazer denizi şarkında yol arzya· 
caklardır. Rostof'u kaybeden ee. 
nup ordusllJlun cephenin diğer 
kısımlarında da Don neJırine doğ• 
ru çekilmesi muhtemeldir. 

2) Libya cephesin.ie, Lıgilizle.r 
asıl muharebe cepbe•ine düşen 
Bardia'yı ve Sidi Omar'ı işgal et
mişlerdir. Fakat muharebeye bir 
imlı:ı muharebesi şekli venu!'Sİ 
muhtemel olan netice cenuptan 
\'e Tobruk'dan taarruz eden İn• 
giliz ku,·vetlerinin hirlc<;ınl"!in
den beklenebilir. Bu hu•ı"ta iki 
tarafın tebliğlerindcld haberler 
taınaıııile birbirine zıddır: lnı:i.. 
tizlere göre Tobrnk'da muhasanr 
ccphe>i )·arılmış vo cenuptan iler
liycn kuvntler de Alınan • ita!. 
~·an ordusunu kıışalmıyn ınuvaf. 
fak olmuştur. Alman ve ltalynn• 
tara göre, bu İn~liı: taarruzları 
tamamilc püskiirtülınüştür. 

İngilizler Tobnık cenubuııdaki 
mu\'asala yolu iizerinde çemberi 
kopatacaklarını iimit ediyorlar. 
Alman • İtalyan ordusu şarktan, 
cenuptan ve garpten a~·ni zaman. 
da \'C ters cephe ile muhaı ebeyo 
mecbur edilirse, lngilizler muha. 
rclıe~·i kazanını~ sayılırlar. 

Sürgün edilenler 
(1 inci Sahifeden Ik\anı) 

tanbula sürülmus olmaları na. 
zan dikkati celb lml ·tir. Mesel:\ 
Adan:ı ve Yozgattan iki muhtekir 
ık:şer yıl müddetle buraya sürül. 
müşleı·dir 

Tadilatta bu cihet de mevzuu 
İ:>ahsedi!ecPktir, 

\'C meşhur Yıldızı 

WİLLY FRİTSCR Pazartesi 1
1

~ ~ ~ i"'ılk: 12 29 
GEOllG ALEXANDER ve LEO SLEZAK 

BUGÜN 

ŞARK 
Sinemasında 

H İ L D E K R A H L 'ın 

MUKADDES 
YALANI 

Filmindeki mın·aflakiyetini 
görünüz. 

l
lllllii'\l\~lllllli' Ş~hir tiyatrosu 

il ~I lij~j!I istiklal . caddesinde 
1111 \I~ Koıncdi kısmında 

1 1111111 1 Bu akşam saat 20,30 da 
l KÖRDÖVÜŞÜ 

Yarın 

•• 
ak~ıım SUMER sinemasında 

gösteri lccek olan 

MODERN HAY AT 
Fransızca sözlü güzel filminde : 

Kadnılaruı, erkekleri taklidde ve işleri aşka tercih 
hakları olup olmadıklarını söyliyeceklerdir. 

etmekte 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 
l\IcklC'birni.z okurıaruıa veı :ıcctk tam:;,s:rl<i.r kapalı zarr usuııyic ek ltmcy~ 

konulmuştur. Beher takın'l cam.ıŞtrln muh.."mmen bedeli 18 \'e ilk tıcmJnah 5031 
liradır. Ek•i\tme 6.12.1941 Cumortesi günü saat 11 de yapılaoaklır. k'azla mali\.; 
mat için M&ktep MQdür~uue mü<acaat. c10115> 

.. 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"'·--------------- No. 4:i 

Türkç~ye çev>ôen : ISKENDER F. SERTt;LLİ 

Vilsonun çok mühim bir teşebbüsü varmış, 
bir kaç güne kadar Nevyork'a gelccckmış 

-... ııer aktaın ev.ine- ~cınu. ır.gcı n bir ·ı 
f('h c. He &itiiyc Son ıaliba? . 

_ Ona ;.üôh\. ) ok. Ycvmlyeleı l n1Jz I 
g i LtJır:tt- o.l~lıyoJ .i\vrup.ı hıtı·p yaptı. 1 

Bft .zaı-arı111 çekiyoruz. 
_ JlekAL."ı, Vilso'lun &on tftebbu -

sund•n sıu'lıa Dah&e~~gı rr, , Fakat, 
eim rıı degi]. 

- Rııgtın o1so.v<f1 ne. ıy ~ ol•caktı. 
HugUn hf"n ~ a~ ak~\.n ta.ti llndf' .. 

Stüdy rımt.'n büfesinrle anlatının. 

Coban rolL1nı.i oynıyaıı kJ san'atkAr 
böylet·t!, akşamüs1.U stüd:yoıum büfO' .. 
.,ınd(' bulunşmaga karar verdiler . 

Heyet·o.tna d-ttqüyorunr, dük ik.ılaı· geç
tik~c .. 

Ciır.s yan gOzlt" arkadaşına belli 
g~tt:.•rdi: 

- Talıhin yok.muş. Ne yapayını? 
ş mdi •öyliyemeır.. 

Arltadaşı birşey nnlıyu.rnadı 

- Ha.niya bu akşam büf<.>de anla -
l:ı(;;.Jğ1nı söy1 ı..•m4Un . Sec. <le mı vfı
Clinde durr.ny·.ı ' ur sırıunna girdin, 
bizim patronlar ıtb! .. 

- Yok ccınıın . Bu g<.'Ce rnuhak.kak 
surette anlatacugın ı . Fakat burada 
değll, Daha rnilsa ~ i. bır !'Crde. 

. .. Burada kimseler yok. 

! JçiAR~oı 
ı · 24 .Son Teşrin 1941 

18 00 

18.0:1 

18 öO 
19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.45 

yarı. 

Miızi\c, Radyv Orkf'tt-
trası. 

'Itiıik Fitcıl Hey'eti 
l\tt-n-lf'k t Saat Ayarı, v.e A
jan~ HaberJeri. 
Scrbf'St ıo D• kl~a 
?\.1.ü:ıık . Şarkı ve: Turkülc-r 
R:ıdyo Gazetesı . 

Müzik: Bir Halk TürkÜ•Ü Öğ
ı·eniyonız H;ıftanın Türllilsü-
Koyun. 

Koyun · ni ıtUdt: gUdt. l!.l·\.Jrdim 

Getirdim de ak ku.:tun1 .. yellrdinı ~ 
J'\.1or m('lnek~c sar! çiğdem bitirdiJn, 
Yayam.cıdıın yürl'"İme derd olur. 
21 .00 Ziraat T:ıkvimi. 
21.10 Müzik: Jfolil Şarkı ve Tllrkü-

!er . • 
Tenısll: K ıngil Ailesı. A cr pul de ço~abuk ta.mı r fı<l~ldi.. 

l•i Jme devem ediyoruz.· 

('OBAN ROL::U YAPANLAR 1 

- Sineklex var •• Rı:ıhalo;ız oluyorum. 

C'ims tekrar arkada~a: ~ni göste. 

21.30 
21.45 Müzik: Rodyo Senfoni Orkes

tnm (Şef: Practorius). 

81 f't.:DB., ı 
Filrt, biter bıt:r.ez, Jiisso h~n;. J~PQn-J 

ca Ş\Jnlaı.·ı t;oyledi: 

- Bugün çcık ırıühiın b•ı hc.ıbcr 
aldl.ITi, Hen"ten giyil'J .• Bcn.l odanda 
bekle, Studyodan birlil<tc çı:kalım. 

Jo..li'!ter- Hlssoya Japonca cevap ver • 
d.inı 

r-eı'{'k homurdandı , 

- sen eak.iden bu K.Lıdur manlcata 
oewldiıı. Çok ... layı~lı a,Jcg.n bir ço-
cuktun. • 

- Hiikkın vur dll'Siwo! Evlendik. .. 
teo. sonra, karım nklımı b~şımdan aldl. 

(Devanu Var) 

Dünkü Lig 

'2.30 

2245 

Memleket S&at Ayarı, Ajaruı 

Haberleri; ZJraat, Esham 
Tah\'fl5t, Kambiyo - Nukut 
Borsası n'i;yat). 
Müzik: Dana Milzıği (Pi). 

22.55123.00 Yarınki Program 1'e Ka
pan11. 

Maçlarında 
- Sıı.i EtüJyonun bi.ıff'siııck- l't·k

lertm 
- Nıc;tn buJey i terc1h eUıyon;un? 

Odanda bekle!ien.. · 

- Cok mühon bır me~~~oe var .• 
- Ne gibi? .. 
- Çoban rohinu oynıyiı ~ arlis:Uer 

bt.ıfese gelecek lcr 

- Ey . Ne ,ıkar bundan? 

Fenerbahçe güzel bir oyundan 
sonra Beşiktaşı 1-0 yendi 

- Blrı.s (ı.cı .... ıaçlw) \ 7ilsvndnn 
b"hı-dü. 

- ııa. Cuııs O) le n, Ciddi b:r ço
cııktu . SJ.ç ':.T,J .şeyl e rle ugra$J1ı.a2 . 

Vllı;ondaı~ b · h:r•t .. ·JıC' . \ s..ıcma bır 

Maç çok güzel oyaaaırll:ea lıalıemın rer
ıiz b l r kararı ylzClnden yarıda kaldı 

~)' U~'l'a§mJk dernek: m.ıdir? Yazan: ADNAN AKIN 
- Onun •\:W öyledir. 

- <..'ok cıddi konuşu.1 orlaıdı.. Ku-
ll., ara ındon duydum. 

Ne diyorlardı? 
- Vilsonun bO'D bJr tt:.şebbt.ı:siı var

nıış . Buka~ &tule k.Ad.ar ou tt~ebbil • 
siınuıı taheı.k.kt ı. iı.;..in Nevyorka aclc
cekır ş. 

O halde i:>nfeye git, Onla.ı"UI. ıx:
ıln bırakn1a! Hen de oraya gelirım.. 

* 

Dün ~ ik.i sah.ad« bırden l:ig 
maçlarına dt'VaJll edıldi. Fakat 
bunların içınde hiç şüph.,si~ Fe.. 
nerbah\~ stadındakı Beşıkta.ş -
F<'ncr karşt!aşrr.ası idi. Hafta i. 
çınde beden te:biyesi wşlcilatın. 
daki hadiseler bu meyanda ha. 
kemlcrin mac:Jarı evvdden imti. 
naı bu maçm ehemmiyetini bir 

A•Jını Hiıısuo.ıı ugrc4 c.64.n ÇcL .. n kat daha arttırtMş bulunuyoıdu. 
o!JuK,-ıı ti•üın li , ~a li ba.. İste- bn ehemmıyetlc kal'Şl.Jaşma 

Büfedekl ga.-sıma dün Fener stadını hemen hemen 
- Bana bil' hunl3llı ç•y ver, ~mamcn dolduran sportmen se. 
Dlye ııeslendı. Ark.;Juıı ~.Udü: yircikrin önünde y.apı!dı. Fakat 
- Ciuı.s. en di:iıın" .;oeuk.s:1,.ıııl "\"a.., .}'in0 hilkcm:n 'tarariarı mağh1p 

ıın OLU<U buldu, ~la ,ucuklUKUl•da vaziyette olan Beı;ıkta&'lıları Si -

D~:t.le vlduı,;un ~lllti.JI ~tj~ul ~ylcti J] ır J E.'n<lirdi W 0 Ctlntn1 tnaÇ da 
unulıı.uyulli...ı! bi t mesıne 8 dakıka kala yeniden 

Au.ı.dm, ben hardallı Ç.ya nayı.. bırkaç se111! evvelki gtb~ hakem 
lırın\~ llem iManın 1çıni kı.ı.6ırıyor.. . 

t;:rafır:dan yanda kalması tıem:ın liem ıtf" dimağını kaınçılcyor Ey, "'-eı 
edilmi, oldu. n~ iteceksin bakalım? 

Hakunin : ş. n. n pek de bölge nrn bir Hint Jı;ahv i(rnek nJ-
oclalann<la l«>nuşu!du!';u ka<lar Yl'ı .r.tfl'ylm. 

?\r o" Y'ne br.rs..:ık1 ·,n !şlcm.iyor ko1ay -0lrr.adığını anlatmak. için 
ga b~· Slna.1'ck• t.oburoı. da !(ilir 1 d?ha neler yazmak \'eva yapmak 
•''Y n ı•ı 15mng'E'ldiğinı biz k:cstirt'miyo -

_ Ben I>t"h. aııc .... trim C>nu.. JI-eın m· TUZ. İ ' n kısası hak.-~rrı n karar • 
aaııJn barsaklannı yumu~.ık tnt.ır . 1arında yanlışlı(:" Bcı;.' kt aşa ağıra 
Ilcnı cı~ a~ab.ını ı.eskitı t!de-ı. Y<tluız. mal oldu ve g't ,i. $ımd maçın 
fazlcı k.bc;u·ıoan1a1t iiıolrtıl C'. A1alô.m ya t&.ıfc.15.tını \'l!riyo-ruz, 
çeşme wr ""'"' ~unın;ı;. gu,; lı.•ı>• • OYUN NASIL OYNANDI 
Dil kta Dün Fenerbahçc ile Beşi ş 

J.::nıtirladıkları şeyler çabuk geldt. takımları muta+ 7.a m a n d ·a s;:ihada 
Biraz ötede ben de sade '6J' içi -

1 y<>r vltlıklan zaman <u kdro a 
;ı-orııır rm: muhafaza etlivorlardı. 
BOrcd~ :hUya r b ir Kalifon-.ty ,., var .• 

Fener bahçe: il< uri - Muam -Genl: g .. r.son, çoban roltlnü oynly3n ... 
• mc•, Murat - Ö"1er. Zı ·ynd, Ay. lar.ı. h~met edıi· •r. MüalI •ı'i bu!ede 

dm - F!kret, lbrabim. Melih, ,.irmid~n fazla tıezg;ih var BU üç dört 
kişi, Kalı.torniyalı ihtiy.aruı bClktıgı Esnt, Naci. 
tezgft>ı h"'ıru tuttuk .. Yanıımza ancak Il"şiktaş: M~hmet Alı - Yani, 
bır kişi daha ookulabilir F"vzi - Memduh, Hüseyin, Ça -

Çobanlar birbirlerine göz işaret! ('i :__ Sabri. Hakkı, İbra~, Şe • 
vererek - g&ya ben gö•mflyornı~tun ref, Şükrü. 
ıü>' • benimle al"6' edı:rorlar. Maama. Hakc·m: Halit Galip. 
tih bu alay ıu,.\ahça değil.. İnce, zeki Oyıuna Fenerliler başladılar ve 
insanların alayı_ ilk dokikalarda iki taraf da Ç"Ok. 

Ben ça:rımı i~ken, arkadaşı sor- tanbcri göremediğimiz sür'at w 
.ıu: güzellikte oynuyor. Gerek Fener. 

- Neymiş llU son le.,ebblla .. Colı: Jiler ve gereksıc Beşiktaşlılar bü. 
aıühh bir şey mi? tün enerjiler:ni sarfoderek maçı 

Clms lıe(lnı salladı: kcnd' lehloerine çevfrmeğ uğre • 
- Co1ı: mühim.. sıyorlardı. 
- Bir ıhWlıle kar» muk•bil mli • Oyun zevkle ılevam ederken 

d:ıt"" plim mı hazırlandı? Fenerliler daha ağır b;ısmağa 
_ Jlldmlka !Mililinl lı:Udediyor - k 

IUl, °"" baaılroıı nazarfü• bakılabl • ~rdoen kısa ~aslaı·la B'~ laşı ror. 
llr. Bu. bamba•ko hır ~· Ve y:..'nız kımağa baş:.adı1,ır. İki takım da 
Novyockla pp,lc<ı.k. birbirini tak•p ~den !(Ol fırı.atla. 

- Soyle bakalım yahu. Merakta rını karırdıktan sonra 25 ine, da-
kaldını .. Beni daha fazla bekletme.. kikadd sağaç.k Fikretin güzd bir 

Satılık " 
Otomobil 

ı 940 mod"U, be$ kic 1 ık DelUks, 
Pc·rf'iyak mark::ı, dç -ıy huaustde 
). u ! anılmıa bit otnmobil sa\ıhkı.tr. 
l t teklilerln Nur\ıosmdniyede nu~ 

n.ar.ı 64 Bay i.'e<:eckhn \'eya Vah· 
d ... : t.ıne m'i..ır.aL'ila. lı..ı r~. 

i·rizAıt - \'o.ı .1.unızl) ço"khığundan 
dolryı tHazre1 i r ıhan . 1 •r t) Tctıikn ... 
mızı e rcec"f'"l9• ıK.. OklJ~uhırımu

daı.;. ö:.: .. ._. dı!er·~. 

or.asını sağiç İbrahım pluoc bir 
vuı·uşla Be~ıkta:ı kaleı;ıııe .a<ıırak 
takımının yegane golünü çıkardı. 

Bu ı>;old n sonra Fl'nerliler ay. 
nı tempo u muhafaza. Be,,-iktaş • 
lılaı· da berabcrl·k golü için Fe. 
"'"" kalesin~ mıit~addit hücumlar 
yapmağa savaş '.vorktıı Sabr'1ıın 
bir ortası Fell.l'.'r kalesi üzerine 
doğru indi. Bu fırsatı geriden 
l<oşan Şeref kaçınnadı ve bir ka. 
fa daıbesile beraberlik sayısını 
yap•ı amma hakem ~u bariz gol·ü 
of<aytle cıezalandırdı. Bu garip 
kdrar çok ani verildıgı i<;ın fut -
bolcular bereket farkma varama
dıla Ve gol de gürültüye karı~
tı. 'Bereket devre bitti ve Fener. 

l 
liler ı . O galıp vaziyette odıala • 
rına çekildiler 

İkinci devreye Beşiktaşm hü. 
cumil2 ba~landı. Bu kısının baş. 
lannda Beşiktaş muh.acimleri 
büyük bir enerji ile çalışıyor, iki 
tarafın temiz oyıunu maçı büs • 
bütün zevkli bir hale koyuyordu· 

Bu arada Beşiktaşlılar yeni bıir 
gol kazandılar. Fakat bu pek ka
rışık olduğundan ve yan h.akcmt 
dP müda)ıale ettiğinden sayıl • 
madı ve oyıın tekrar Fenerin ı.o 
galip halile cl!<vama ~şl.adı. Ni
hnyM maç dakikaları ilerliyor, 
hakPmin lüzumlu liizumsuz V1? 

yani~ kararları tabinHlt> mağlup 

takımı ııinirleııd . riyordu. Bu :. • 
rıac!a ve devrenin 37 inci d'akikır. 
sında çok kuvvetli bir şarj yapan 
HüScym ~nerli .arkadaşile çar
pıstı. Bu çarpışmaya hakem ye.. 
ti•tı vç Hüs<')"nı oyundan çıkar
mal!a karar verdi. Bu yersiz w 
t. i'(ı r cezayı B?sıklıt<)lıiar kabul eL 
mecl:l>er. Oyun d.ırdu . Oyuncular 
ve hakem münakaşaya girişdler. 

lleııi geri konuş;ıldu. t :ı hır türlü 
lıallecU medi. IIakP._ in bu ağır 

hükümde ısrar edi~i &:şiktaşın 

sahay ı terk<'tmesini intaç ettirdi 
ve o güzel oyun da J:ı.u şekilde 

1 • O Fener lif hir.de cereyan ed·er
kcn hakem:n l< c,rarlarmdak · ~a
bc. S•.ıo ' gi yüzünden bitmes·r·e 8 
dak ka varken sona Prd . 

n l [ ühim kar~ılaşmaç!an .. vvel 
y~pı an İ '.anb\llspor - T o" m 
maçını 4 - 1 lstanbu'sp~rltıl" • ka. 
zar.dılar. 

İkincikümıenın Davutpa~a - Un. 
kapanı oyunu d~ 8 - O Davutpa. 
~anın galebesile nilıayetlen<ll. 

ŞEREF STADINDA: 

İlk macı Beyleybeyi • Rumeli. 
hisarı yaptılar. Maç 7 • O Bey -
lerb<?yjnin galebesile bitti. 

Bu oyundan sonra Beykoz • 
Kasımp~a kar5ılaş:ılar Kasım • 
paşalılar bu ma~ı gü!el bir oyun
la ve kuv •etli rakipl>?ri karşısın
da ezilmed<-n 1 • 1 berabıerlikle 
bitirdiler. Bu sahanın üçüncü o
vunu Vefa - B!>vo,E;:luspor arasın. 
da yapıldı, Vl'fa' !ar zayıf olan 
rakplerlni kolaylıkla ve 5 - O yen
diler. 

Sahamn ı;on maçını Galatasa • 
ray ile- Süleymaniyeliler yaph -
lar. Galatasarayı n b?şianbaşa ha. 
kim ovnadığı bu ovunda Sankır
mız• lılar rak'p!e,.;ııi 6 - O ycnme
ğe muvaffak oldular. 

HALKEVLERfNDE: 

Eminönü Ht11kevinden: 

B~ı~Un snnt (17 30) d.;ıı YOko:ıek Mi. 

m~r Sedat Çpt;ntaş tar~f""daı E~ln1iz. 

salonur:da (Türk ~bidclcrindc )·a. 
banı.:ıların görüş sakatlıkları) mev-

zuundll' projE:~:c0iyonlu blr konlera.ııs 

verıJE>cektir. 

B kont eroın <ı Jç ın daveuye yoktıır 
Giriş rbe~ttur. 

l:i\"e-r bay müretlipl<•r bu yazı
ııiıı lıa,mdaki •Daııdi kelimesini 
dal~ınlık ve yanlışlıkla •Gandi· 
di~ e dizer \'C bu da bjeinı lor
gun n1usahhihleri» gf,z.lirıden ka
racak olursa seyredin siz o za. 
;,,.an işin letafetini!.. O zaman 
bizim yazının başlığını •Zavallı 

Gandil· diye görenler sanacaklar 
ki ben bugün Hindistana, Hindis
tanın bııgiinkü siyasj durumuna 
dair gayet vukuflu, derin bir ya. 
zı yazmışım... Halbuki benim ya
zım. zavallı Gandiden değil, za
valh Dandiden bahsedecektir. At 
yarışlarına biraz meraklı olanla< 
hu ınnektar Dandiyi pekala tanır. 
lar. Hani, hem bu geçen yaz, 
hem de evvelki yaz 3'nrışlar aıe. 
mının pek meşhur, pek ırözde 

§a.ıupiyonlarından meşhur Ro
mansı bile birer defa vurmuş o. 
laıı Dandiyi,. çok kuvvetli, çok 
acar ve çok sevimli, çok babacan 
bir İngiliz atı olan Damli için, 
dün at yarışlarından çok bahse. 
den bir spor gazetesinde şu bir· 
kaç satırı okudum: 
•Koşu hayatınin sonuna gel. 

mek üzere bulunan Dandi, koşıı.. 
dan çekildikten sonra araba çek
miyc mi bırakılacak? Ben bura. 
da içim sızlıyarak bundan bahse
diyorum• 

Yurttaki damızlık atlardan bah
seden uzunca bir yazının arasına 
sıkıştırılmış olan şu birkaç satır 
yazı, insana ne hazin geliyor. l\li. 
nimini bir tayken tiirlii iltifat. 
lar, türlü sevgiler, türlil nimetler 
içinde bilyütülen ve tam iki yaşı
na gelince yarış yerine çıkıp sa. 
bipleri kadar binlerce seyirciye 
de kendisini sevdirmiş ve her ya. 
nşında onlara birçok tatb heye
canlar geçirtmiş, hele yanşta bi
rind geldiği zaman binlerce elin, 
en yürekten gelen alkışları ve 

tıpkı yaman bir başarı kazanmış 
bir insan dııygusile kulak ve ye. 
lelerini kabartmış; bu yü?.den 
günlerce, aylarca, en güzel, en 

yiirekler hoplatan resinılt>rile bir
likte loeın kendinin, hem de siila
leı.,inin adı, saBı gazcte)e.re, mrc. 
nıualara geçntJ!:o bjr hayvanın, so
iıundn bir arnba beygıri oJnıasın. 
dal!i hazinliği dii,iinün! O, iki ~ a. 
şında tay, dört ve beş ya~'nda 
gürbüz bir delikanlı, yNli, sekiz 
yaşında gün görmü~, tecrübeli, 
olgoın hir şampiyonken, yarış sa.. 
halarında kendisini tan ve göniiL 
den ıılkışlıyan binlcrec el nerede 
simdi': Bir zamanlnr, çift~ seyJ~ 
İerin, en nazik lrnşağılarla tımar 
ederken, aman bir tarafı acıma. 

snı diye bin dikkat ve ihtimamla 
tunar ettikleri. yarışa gireceği 
gün alhn renkli saçlarııu tıpkı 
bir gelin saçı gibi taradıkları bu 
hayvan, şimai içi haddinden pek 
fazla odun veya kömiirle dolu bir 
arabayı, yanında,ki kendi gibi bir 
zavallı ile birlikte veya Temmuz 
sıcağının en kaV11n1cu, yahut da 
zemherinin en dondurucu bir gü. 
nünde, Vefa yokuşundan yukarı
ya çıkarmıya savaşıyor. Nerede. 
sin ey Hayvanlan Himaye Ce.. 
miycti, yetiş. düniin bin naz ve 
naim içinde bilyütiilen, yarış yer
lerinde binlerce elin alkışladığı 
güzel, gürbüz, Dahdisi, bugünün 
uvallı, garip bir bırpanM olmuş! 

Ne yapalım hayat bu, yalnız 

hayvanlar için değil, insanlar için 
de hemen hemen böyle olan ha. 
yat! 

işte yazmun başlığını bunun 
için •Zavallı Dandi!, koydum. 
Kinıbilir, yarın belki bu, al Cey. 
lan için de böyledir, Mis için de 
böyledir, Alişah, Şehnaz, Neri
man ,Tomurcuk, Çobnnkızı, Ka. 
ranfil, Konca için de böyledir. 
Eğer bugün seve seve, bayıla ba.. 
yıla iizerlerine titrediğimiz bu gü
Kelinı, bu canım hayvanlar, sonun
da birer ylik hayvanı, birer sütçü, 
zerzevatçı beygiri olacaklarsa bi
çare şirin Yosmacık pek genç ya
şmda ve en sevimli lıaliudc bu 
hazin !lkıbettcn kurtuldu demek
tir. 

30 Ynsıntlo ih '{yor 
40Yosındo genç! 

------. - . ·~-.... 
!~,~ 
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30 YA~INOA Cil~ın kıJmtlli 
'J unsurlarının ga· 

ip olm•ıındın m.;levellid çııgl ve bu 
ruaukluklaf', zaıyıf11tmı' adaleıer. 

~) 

40 YAŞINDA Bu ko•kulu JH• 
da clldlnl kıJmet-

11 ve tabii unsurlarla besfeJın k•dınlar 
için hiç bir endlfe mutasavver deOlldlr 

\•zan: ~AHıUı \AGIZ :\o. 1 1 ___ ,,, ---
Miralay Ramiz Beyin Haydar klübü11B 
aza yazdmasına itiraz edenler oldll 

Vıyana Sefareti af aşenavalı 
ık<:n bl.an b,da izın!i gckn ve bu 
izin müddetıııde kendi nam ve 
hesabına birçok teljebbl\slo·rde bu •. 
lunan Miralay Ramiz B~v . .!'" i'ıat 
ve Terakkinin bahriye kodamaı. 
laxının Haydar klübüne mensup 
olduklıınnı öğrenmiş, o da biı
kaç arkada~ının deliiletile partiye 
girnı&k, Haydar klübiine yaz,!. 
mak arzusunu izhar ı•tmiş, tek. 
libıamesi ıdare hey'etine verıl
mişti. 

Klüpte nafiz iı7~ meyanında 
bilba"'a Salahattin AdJl Bey, kar. 
de.,i deniz ;-ubaylanndan Binbaşı 
Muaıfkr :g\,y, Vasıf, Rauf, Rem
ei beylerle diğer bahriyenin nü
fuzlu in.sanlan .m<'vcııttu. 

329 yılı Teşrinievvrilinin ilk 
baftasında bir cuma gecesi top. 
1.an t.sında, tekl>if varakalarını 
tedkik e<!En hey'et. hayretle bu 
evrak arasın~ Ramiz Beyin de 

- kilğırlını gördüler. bu kağıt mü. 
nakru;a mevZ"uu oldu .. 

Başta Salfihattın Adil Beyin 
kardeşi Muzaffer Bey olınak üre
ro diğer bir kısım bahriyeli za
bitler Ramiz Beyin paı1iye kahu. 
lüne iti:ııaz ettiler .. klüp reisi sor
du · 

- Şimdiye kadar bahriyedeki 
hidematı beğenilen bu yükS!"k 
rütbeli arkadaşın kabulüne niçin 
itiraz ediyorı;unuz? 

Bir bahriye zabiti (ittihat w 
Tı-rakkinin donanmadaki mümes
sillerinden) şöyle izahat verdi: 

- Ramzl Bcyın aramıza gir. 
m"si doğru dı·ğildir. Çünkü 'Ra
miz Bey, bütün arkadaşların 

mektep sıralarından tanıdığı Ü

zer" ~ahsi mı·nfaalini her men.. 
faale t.,rcih eden, ihtirasları uğ

runda her i~i yapan bir adamd:ı·. 

Mütefennin geçinir .. fakat, bu fen 
.a~inalığı ancak Kiıbenin elektrik ı 
tcnvirat1nı v~ t<'sisntını )~apnı .• ı.:-
tan ileTi gitmemiştir .. bu da derin 
bir fen bilgisinin ifa<le veya te. 
zahürü addolunamaz . 

- Siıin de hakkınız vaı· .. f~~a.! 
bunu şundilık ııç rniıtaktı,)" 
koymasak mcseıe haileailın•; ır 
lur. Bukalım bırkaç hafta scnrıı
ya ka<l-ar neler cereyan eder• 

Bu mevzu ıızerindck' konıı;n>"' 
laı tıZddı .. ~a:ıtlenlea sonra ,-rf1o 
11.~1 mü~ıcrek kaıa<la iımdilik 1'•· 
nrız Beyin evraıkı m·unmele nıc~ 
kiine konuln ıy .. cak, ah\'ulin ,n!O
şafına ıntizaı· t.'<lİ'l<'<"<'k, o zaıı, 3~ 
kadJr da bu zatı Haydar ocJ~ ~ 
na yazılın"k'nn ca ·dırmak ç 
geı·ek takd·im ve t< klif eden "~ 
fuılu zevatın fikırlcri ç('lın~ 
gerekse RamL: Bey . ahsan l>l' ,h· 

• -~uv 
zud~n vazg<>çmi;ı e ikıın ""' 
rekti.. 

Gizli içtimada göı üşülcn ve h1'' 
raılaştırıan bu şekil ıttifakla ~
bul olunarak evrak bir tarDf~ " 
:ııak ıldı.. J 

Lakin hangi vasıta ile ve ~~Sl 
olduğu bilinemez; biitün btı ·~ 
nu<ulan had1se ve verilen · ııaı;: 
yirmi dört saat o<m • a Rami• !'· 
yin kulağına ufa~mı}, arkada'; 
nn1n tu harck't 'cı.r·.1. 1 k~tsır. 

. dal' 
de'<ln bıı· yei~<' kapılan k"'-;dt 
R;:ınıız Bey <1"0 n1er'<Pzi u.mtın' ;;ııt 
tanıdığı nüfuzlu zev~ tın tav:ı~de 
ve delaletlerini de kendi leh 10 

1 
imkan altına a-larak DonaııJiliJl 
Kumandanlğını ele geçirmek c 
ical' eden hc·r gayreli yapm"L. 

1
. 

"h t ı Ran1iz Bey; d<:vr i11 şo ıı 
bahriyflilerindcn ,kgildi .. ' nıf 
Ada '.\fc-ktebni bir.· ciliklc hl~ 
mi, Ahrliilhomi• d<·vr:nde s~ ·• 
yın ho,una giden vftni suJ a, -dt 
buna dokunn<Jyan hizır.etl<l ~ 

•• ~( r1L"" 
bulunmuştu .. ~"".ısen otuz uç·"" 
Hk '.fotlak ld~l\: zamanınd~ • .,e 
mAnlı donanmasına en katı .,1ı 
en kahir darb<! bizı.at 0>11' ' 
Hiikfıır.€!i ve lmparatorlıığu 
rah:dan vuru lmu?ttı . . r ~ 

Ahdiiltıziz z.ımmıında. 1111· i:5 
rın lnHün sc:ı yıı:lenm rağmen.,, .. 
tikrazları yerine hareıyarak •ı ,,. 
dana getirdii•1 birinci sınıf <1 r 1]) 

ma. Abdülhamidin yersiz •·~ ıııı 
yüz'indcn Haliçte- çürütülrr ' •o9 
mlidd<~ zarfında clonanmad2 ôf• 
talimi ycprr.ak c!eğil , top1aı .',,11• 
tiiiisnü açma·k bile yasıtk cd 

Buna mukabil Ramiz Bey klü· 
bümüze girdiği andan itibaren 
bu.r.ada samımiyttin :-;arsıldığını, 

yersiz ve hakikat olmıyan dedi. 
koduların alıp yürürlü.i\ünü gö. 
receksini'Z .. bn miina» .. betle arka
daşların da tercümanı olarak söy. 
lüyorınn: Hiçbirimiz Ramiz Be. 
yin aza meyanına kabuli.ine ta
raftar değiliz .. 

lıL .ı!f 
Yalnız bazı bahtiyar sef~·,\ııı 

Girit, Midilli, Sakı:r. gıbi adal•, t• 
liro[ı.n muhaf Pzasına m{\ınut 

Reis teklif varakasın:ı. bir daha 
göz gezdirdiki<'n sonro mınldan.. 
<lı · 

Fakat mkdim ve t<>k lif eden.. 
lt>r şayanı itimat VP nüfuzlu iki 
zat... Bunların hatırını kırmak 

hicbirimizin işin<' ve he•abmr 
gelmez.. • 

le g,,nd«ildikÇ<' t.~11.m ve t.,t' • 
için fırsat bulabiliy<ırlarJı. "• ef 

işte Miralay Osman Rnrn'. ., 
o d!'virde ı<bk Jcn m<>• . 19 

r" - ki bu m~·~i vnlnı., n:ı 7a 

miirıha••r blmı•'llr • ,.;\tbd~; 
rn• rtmiş, Mc1<kenin elPKtrı ı 

• . 1., 
si c;a tını da. v~o::ır<ı: t- M 
kadar yükselmişti.. 

(Devt 
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C!ld huceyrelerinden ıstıtısal 

edilen bu kıyme\11 ve y<:lll cevher. 
hail sıhhatte bir genç kızın cil
dindeki tabii unsurlarına mıişa

bUıt!r. Viyana Unlversııesı Pro
fesörlerinden Or. K BteJskal tara
fından keşi ve cBİOCEL• tabtı· e
dilen bu cevher, c!ld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalan kremin
de mevcuttur. Onu her iıkşam 
yatmazdan evvel kullaıunız. sız 

~yurken. c!ldtntz. bu kıymetli cev
heri ııuweder. Her Sabah uyan
dığınızda cildiniz daha taae. daha 
beyaz, deha yumuşak ve DAHA 
GENÇ oldu~unu görUrı:.unliz. Oi.Jn
dü.zlerl içm beyaz .renkteki ıya!;
llJZ) ·rokalon kremtnl kul1.:..n·nı2 Bir 
kaç gUn z::ırfında pr, t,l'rt ve en do
nuk bir cildi yun} ' -~4tJp be;azlatır 

Mefhur bir mOteh~ıaısın kefll O • 

ltıtp 40 Y•••nde genç kafmak için cildi, 
nasıl beıı.mek llıtm11eldiöi hakkınd•·~ 
ld lzahatlnl oktıtrunı.z ; • Tllfekll 3 kntı 1 915 M. beyaz ve siyah 24 
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Bayan ~1 , D . nin şu mekttıbu
·nu okuyunu2: •Zevctm gozlerine 
inanamıyor ve bu Qdeta b'r mu
cııedlr, dtyordu. Yu:zumde, alnım. 

da ve gozlertmle rı~ıman etrafın- · 

da çizgiler ve bunıtukluklarun' 
vardı. Hemen hemen elli yaşıma 
yakla.şm.14a benziyordum. Bugün1 

butün arkadaşlanm blr genç kı
zınki gibi açık vo taze tenime gıpJ 
ta nazariyle bakıyorlar Ben d&l 
hepsine beninı yaptığım e;Jbl her.

1 
lk1 Tokalon krem1erınl kullanma
laruu soyledım ... 

Bu bu!t ııünluk teda.I saye
ılnde, her ltaduı bir çok !<'ne 
gençleşebilir •• her genç kı:ıın 
m ülteh!r olacağı şayanı hayret 
bir tene m3llk olabilir Bugunden 
itibaren clld tı•dalan olan her !ki 
Tokalan kremıerind€n birer vazo 
veya birer tüp alınız. <Yağsız) 

beyazı ıı:tındüz ı~tn ve penbesi gece 
içindir . 'Vokalorı kremınden • müs
mir netlceler garant!lldtr. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 
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Zincirli 6 katlı 183 M beya7. ve siyah 
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> > , "t Renkli 

Zincirli 4 lüıtlı 915 '1 beyaz Ye ,_ylllı 

Zincirli 8 katlı 437 .r beyaz 
ZinCirli 6 .kaUı 366 '\.1 be:yaz ve aıiyah 
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Kİll·ekli 6 katlı 183 ı.ı:. !wyaz ve sfyalı 
Deınirli > > . , 
Filll • > 
Kupa:ı 4 kat!ı 
Çatallı 4 katlı 

• • 
183 M. ~az ve siyab 
183 M. beyaz ve siyah 
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3 k01th Ll3 M. bc:yaz ve siyah 

183 M. beyaz ve slyalı 
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2 kallı 92 M. Nakış renkli 
2 kn 1: ] o aram naklıŞ beyaz 
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2 .kath 20 grcım nakıs heyaı. 
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ZincırH 20 gram beyaı 
ve Çt-ıpalı 20 granl. beyaz 
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Çapalı 

• 

• • 
10 ır<·IT 

J>l,.n\uk• 

> 

• 
kolon perle renkli 
ı;i1e beyaz.:. 
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