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Halka ihtiyacı Nisbetinde Gıda Maddeleri Ve 
Eşya Tevzii için Yeni Bir Ofis Kuruluy 

~:~:tn~;~:~.~~ 
1 

Bu Of is Tevziat işinden i,i;;Ja, Malların Piyasadaki 
r 

• • •• 
gayrısıne musa-
ade edemeyiz •• 

Hükıimet bir taraftan 
sayritabii fiat yük.elit -
!erini önliyecek tedbir • 
leri alır ve ararken hal -
lı.ın da milli ve vatani ıu
urla her ıahada olduğu 
gibi bu. huıuıta da hü -
kUınete müzahir olmaıı 
bi•inci vazifedir •. 

!._llZan: ETEM iZZET BENlC 

AnluıroıJan • 
lf•yat ııahalılığı ile mücoddede 

hiür.umet yeni yeni tedbirler al. 
llıakta ve aramakla devam et
llıcktedir. Pek k"u günler için
de Meclise bu husustaki tadi· 
litın verileeeği anla~ılıyor. Nor. 
llıal'in dışında gnyritabii yük· 
leltnıeler yapanlar, ibtikfırcı. 
lar, mal ııakldyanlar hükÜ· 
llıetin yeni tedbirleri ile bu va.. 
lıınsızca ve ahliık•ızca hareketle. 
riııde devum inıkıinını bulaıpıya· 
talılardır. Fakat, bir iki vesile 
ile yine bu sütunlarda tebarü:ı 
ettirdiğimiz gibi her sıJuıda oL 
dıığu gibi bu yolda da hükii... 
illete en ziyade müzahir olacak 
"-ıı halkın vatan ve millet şuu· 
l'ıuıa dayanan yardınııdır. Elinde 
llıevcut olduğunu bildiğiniz malı 
'-kladığmı gördüjünüz her aatı.
tıyı en yakın alikalı id.ne tcşelı. 
~iline haber vemıenin, her gay· 
l'iıııeşru fiat talep edenin yaka-
11lıa yapışmanın, her ihtilıarcıyı 
hllktımetle beraber takip etm....Un 
ber Türk çocuğu için bir vatan 
"~ifesi ve eıı büyük sosyal hi~. 
lııet olduf:u asli batırclan çılıanl· 
llıaınalıdır. 
~iha~et, muhtekirin bir va. 

lıııı haini olduğunu •aman zaman 
hatırlatmakta fayda \'ardır. Çüıı
~. ihtlkarcı kendi ghyrim"'iru 
~Zanç v~ <enetind<' milli bün· 
•~i ken1iren, milli müdafaanın 
ltay1flamasıııa (Dlı an ''C yurd
"•tlarının sıkıntıva Juşmesine, 
lıtihlak ve istirn kudretini eksilt. 
llıiye tesir eden vatansızdır. Böy· 
le bir vataıısmn ise içlmlzıle yeri 
Olıııamak gerektir. 

1'1illi Şef Yülı<ek İnonü yıllık 
llııtuklarında bilhassa hayat pa. 
baııtıiı ve müeadelesi mevzuuna 
leıııas ederlerken öyle buyur. 
1111•tlardı: 

- Sulhun ve hürriydin temiz 
~Yasını en geniş ~ekilde tcncf· 
"" eden. bu müstesna memleke. 
~ •v!Jidı olmak şerefini taşıyan
~n ve onun nimetlerinden bü
tııı. ölçüde faydalaruın insanların 
'"" memleketin kanunlarına, ni. 
'-ııılarına hilrmct ctmc!Crini is. 
leıııek ve icap ederse hiirıııct et-

(Devamı S uncü Sahi1ede) 

Çıldıran 
KADINI 
Etem izzet Benice'nin 

1-. eaerini yarından iti • 
f,Qren nqre baflıyacağız. 
a .. lrıaa, lakat pek oriii • 
llcıl romandan sonra mii
eUilin · 

~SEVEN DELi,, 
Otlh büyük edebi roma • 
'11111 neŞTe baflıyacağuı. 

E:tem izzet Benice, fİmdi 
o$on Telgral okayacuları 
İ~n bu eaerinİ lıazırla -
ltİqktodır. 

Tereffüüne de Mani· Olarak Nazım Vazifesini İfa Edecek 

Bütün ithalat tacirleii-ÜeÜreceklerl-IDaııarın yüzde 1 TALEBE ı GARİP etR KARARı 
25ni müracaat bürosuna vermeQe mecbur tutuldular Bi R Li G i i Oniversitede Talebeler Vestiyer 

-

Muhtekirler 1 O yıla kadar hapis ve 1 O bin lira· 
ya kadarp ara cezasına p:ıahkum edilecekler 

~e:~i~e~~,:~ik~~: parası vermiye mecbur tutuldular! 

' 1 

dolulu tüccarlar böyk.>oe her va
kit kolay ve ucuz mal bulabi1'e.. 
reklerdir. 

HUSUSl İHTİKAR MARKE- " 
MELERI 

ve Adliye Vekill.erimn i§tirakile 
toplanmıştu. 

Tadilata göre muhtekirlerin ha
pis cezası azami on yıla ve para 
oezası da on bin lirnya çıkanla
bilccektir. Hükılmet dilerse ıhti. 
kô.r suçlan için husust mahkeme· 

törün Reisliğinde 
toplanacaklar __ _Jı 

aızu reyle ıeçfm 
de yarın yapılacaıı 

Ün.-vcrstte Tillcb.: Rırlığınin Mili! Konrnma Kanununda ya. 
pıJacak tadilat .çtn teşkil olunan 
hususi komisyon dün de Ticaret 

Ankaradan bildirildiğioo göre 
hüklımet, halkın gerek gıda w 
gerek sanayi mamulatı bakımın. 
dan zaruri ihtiyaçlaı,nı karşıla
mak ve bunların fiat ve tevzi iş. 
)erini tanzim etmc>k yolunda ye
niden mühim t(ilbıı·Ier almak Ü- \ 

zeredir. Bunun için bir Tevz.ı Ofüri . 
kurulacaktır. Bu yeni Ofis gıdA 1 
nıaddelerıni ve bütün sanayi ma- aı 

ımulatmı hal.kın ihtiyacı nisbc,tın.. ALMAN TIBLf ul / 
d,, revzi edt>Ceği gibi, bu malların 

ler 'kurabil'ecektir. --i 
BOVYBT TEBLfil 

!aalıyete geçmesi lçL Rektör D. 
Cemıı .Bilsel'ın R~ıs.!..i .1d(' yarJ.D 
!ekrnil iinlwı~ıte talelıelerı bir 
toplantı yopac.f!tlardJ\\ Sınıflarda 

Fakülte Dekanhkkırı tarafından 
ıntlhap edilee<'.k o1'ın seçlnı lto. 
mJ~yontarı da ycrın s:111flar1 do .. 
lnşarak Talebe Cerr,i,-eUcrr için 
g12]ı rey topJıyacak1<trdır, 

~~:~:. fiat tereifüüne ~e mani Oorta kesimde1 Bütün cephe-
Diğcr taraftan ithalat v.: İhı .:ı- l d 

cat Birliklerinde kurulması Tica. taarruz arı• e çarpıama• 
ret Vekiıletince tasvip ohınan Mü- T 
racaat. Büros.u faaliyete ge~ş- ·mız f eyizlidiri lar devam etti 
tır. Düıı, butun ıthaltıt tacırlerıne 1 : 
biı: tamim yapılqak ltha-1 edecü · ı Berlln, Z5 ( A.A.) - Alman or· · 
leıı ve lııtlen ellerinde bulumın ıhılan Baskumandanlığının teb. 
ithalat mallarının ııüıde 25 ini !iği: Doğu cephesinin orta kesi-
Mı.irıı<.'&llt Bürosu mrine vermi. nıinde taarrH fo)izli olmakta d • 
ye meobur olduJdan btldlrilmiş- \•am ediyor. 
t?r. Bu sur<!tle yeni büro piyasa.. 
nın mc\ cut stoklarının yüzde 
25 .ni daima eli~ıle futaca\tır.· 
B~nıın faydalan h:~bu· ıthalJtçı
nın elindekl mal ile pyasaya te
sir v ya tazyik yapmasına mey
dan verilrn€'111esi 9lacaktır. Ana. 

BIB Gh "ER.AL ÖJ,OÜ 

Londra, 25 (A.A.) - Ahııan 

1 radyosu, Alman hava Generalle· 

I · riııdcn Vilbl'fd'in bindiği tayya. 
' 1 rf'nin yert,11 diiş111.-si üzerine illdii· 

giinii bilıliı·mi•tir. • 

Maekova, 26 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği: 

25 Sonte~rin günü kuvvetleri· 
miz, bütün rcphell'rdı- dü man1a 
çarpışDll§lardır. 

Volokolaınak, Stalin_.k ve 
Don üzeı·inde Rost~f istilıametin
deki muharebeler bilha,•a şiddet
li olnwştur. 

2'l Sontcşrinde hava savaşla. 
rıııda beş Alman tanaresi dtişii· 

(D~\·aını ~ iiucii 5;,Jıifede} 

Almanlara göre 

Libya'da 
lngilizler 
tiir gedik 
açamadı ·---

Almanlar İngiliz taar-
1--------------------------------ı ruzunun akamete mah 

~· H.. -A .R .. -.- . i> .. VA Z İ YE T 1 :ı , :.hm,;~;:~t~;'.i~~ ~~ _ ~) grad kesiminde, bovye\ ırnvveUerlnin 
· mut.ad çıkış barekctleı ı, Alman Jğır 

Moskova Şl·mal batısında uslar·. t<··ıılanr.ın baraj dlc;ılen all.nd; dk3-
: -n:ıete ugramt~tır. L· dogo. gölünUn Ct:~-

(Dev;unı l üncü Sahifede) 

Alman sol cenahını durduramadı' 
Libya'da İngilizlerin Tobr.uk Kalesin~en ve 
Cenuptan yaptıkları tarruzlar Alman-Italyan 
mukabil taarruzu karşısında inkişaf edemedi 

(YAZAN: IHSAN BORAN Eski Bükreş Ataşemiliteri) 

ı 
1) Şark cephesıcde dünit." vazıy~\<> 

göre, bu&lln büyük bir deği~iklik yok~ 
tur. JJaıck<.'ıt ayni LöJgelerde bh· hız 
göstermeden devaııı etnıi~tir: Bun.lan : 
şöyle derliyeDillrız; 

ve Leningr:ıd'ın rr.uha.saradan kur'\ul- J 
mru.ı ihtin1ali pek zayıftır. ı 

Mo~:keıva Garblndc:>, Rus mtıdafaa J 
ct"phesı, dun söylcdiğinıiz. veçhile, Şi- j 
maJ ee.nr.ıhta ve merkezd~ fazla olınak 
üzere tekmil kesimlerde ~eni nıcvzile .. j 
ı·e çekilntlşler ve yeniden mukavemet 
göstermişlel'dir. Alınanlar Şinıalde ve J 

merkezde başlıca üc; yol istikaınPtinde 1 

I~eningr~d cephe("·n<ı~ r~·ı -'~r çıkış 

tacıı·uzlarıno devn?n. ediyorlar. Cenu ... 
bu Şarki :stikntnf'tlnde biraz daha 
ileı Jemiş1c!', ve Novgorod civarında 
iki Alman alayJnı dagıtını!jlardır. Fa ... 
kat bu Rus toarruz!ar:nın A1man 
muhasara cemberi. ilıerino yapılın.ası ı 

Moskovaya doğ'nı taarruz ediyC>rlar: 1 

A - Kallni.ıı - Klin - ~h.,.skova, f 
B - VolokolaınSJc - !\-fı>s.ko\'a, 

C - MoJaiok - :\.foskova otomobil 
yolu. 

Birinci ve lklnci yollar ıstikametln
de yapılan Alman taaı-ruzlarının he-

nüz kat'! olarak dırr<lurttlaınadıgı an
laşılıyor. Ruslal' hu yollar civarında 
bit kuç köyü bırakarak geri ı.:Ckllnıia
ıer ve Alınan Jlerl kıt'nlaıı da Klin -
:\Io.3.kova yohınn çıkmışlardır. Buna 
göı·P, Ru.s: s:ığ cenahı bir Alman yar
ma vr kuşatn1a tehUkesinJ hcınüz. ön. 

(Devamı 3 tincü Salıiiede) 

HALİÇTE BİR KAZA 

Bugün öğleye kadar Eyüp -
Köprü seferleri yapılamadı! 
Buna sebep "Sümer,, vapurunun gece Gazi 
Köprüsüne bindirip gözleri tıkamasıdır 

1 Müthiş bir 
1 yer sarsın
! tısı oldu 
1 

• 
Zelzele merkezi-
nin Amerikanın 
şimalinde olduğu 
tahmin ediliyor 

1 Berlın. 26 (AA.) - Alm<ın 
1 Radyosu blldiriyox: 

Dün, bütlın dUnyu rasathanel~ri 
tarafından kaydedilen mUstesna 
şiddetle bir yt>r t.ıı"S1ntıs1 olmue-. 

: tur. Heidelbfrgh rasathane.si sis ... 
, mograf A.lcU zelzele merkezini 
' 2700 ltilometre m ::!ede, Ariıe. 

rlka Şimalwde !ahrrJn etm·~tır. 
: Bu sa.r~ıı-:,h yer yilzUnde ~diye 
' k d;ı; keyd..:"!;1enlertn en :Idet· 

dt" !isidir. Ingılterf~dt"1 zplze e ya-
41.Cl ı7tletler, ~ rsıntının Dlddetin
den bozuln\uşlat'dıt. Alman rad
yosunun bild ırc11ğ!ne göre zelzeı~. 
bilhassa Lizb-On'da ve İspanya'nın 

1 M= ~ eynlelioırle kendini bOyllk 
! bir §jddetle dl.lyurnıuftur. 

Busabah tramvay 
altında bir çocu
ğun bacağı kesildi 

Bu •abaJ. saat 7 .5 sularında Edir
ndtapı<lan kalk. n bir tramvay araba
sı Acı~ıneye ge!dilli 11rada 13 yaşla. 
rında tr Jmvaya .atlamtık istiyen Meh. 
meı. ı. nd~ bir r.ocuk arka arabanın 
.altına duşmü.;,;1 sal: b::.cs.ğı kesilmi$llr. 

Derse giren talebelerin vestiyerdeki paltola
rına nezaret iç'n ( l) her gün para isten;Jiyorl 

Eıaıea bir kısmı tallın maıradıni bllo 
z<ir temta den gençlerden bir e ba 
namla p r 2! ak, lıacleme tc:ret erini 
de onlara odetmek biç te o§r e lldlr 

linıversit.e Hukuk Fakültesi De- ' 
.kanlığı yeni ve gar ıp bir karar 
v<>nniştir: He.kul< Falüiltc,inde 
ııon zaman lama müteaddit palto 
hırsı7l:klaı'l ol<l!!j\'u ·e hatta bir 

haft.ıda dokuz palt.ı ç lınrlığ. na.. 
zarı dikkate al nara::.0 bır tak-oe 
vestiyeri. vucııd~· gctirilrnişur 

Kararın bu k:smıncln lıiebir garn-
(Devamı ~ tın{·Li ede) 

Bir ·doktorumuz ; Beylerbeyinde 
talebesine ders göz göre göre 
verirken öldü gaz ihtikarı 
Cenazesi bu sa
bah merasimle 

kaldırıldı 
Dün, Üniversite Tıb Fakültesi 

Üroloji Doç€nti Doktor Orhan 
Lutfi Somer vazifc;i ~şında ve
fat etmİ'itir. 

• 

Doktor Orhan Lutfi SomE'l', 
dün sabah Şi~li Çocuk hastaneSi 
üroloji kliniğinde talebesine l:ıir 

ameliyat göstcıımck üzere ha'1r
lanm~tır. Büıun hazırlıklar ya
pılmış, talebeler de hocalarmin 

(D an1 3 ne l Sahifede} 

ÇE:RÇEVE_ 

yapılıyorm rş! 
Be ·Jerbeyinde oturan \'e ; llZll. 

ları biu!e mahfuz bul\.'llan ""uyu
culanmızdan ald.ğıırız mek.up. 
}arda Fiat Mürııkalıe Koınisv. nu
nun, gazın litre9inc yirmi ;c'<li, 
.kilosuna otuz iki kuruş n:uiı 

koyduğu halde &ylerbeyindc göz 
göre göre litrc.;ının otuz iki 
ru~t.ın satıl<lıgı ve mLkcrrer 'i
kayetlerıne rnğn en bum.n ör 
nem dıği bildırilme:.tedir. Ü :.u
tlar Kaymal<amlıgın n ve Fi.ıı :vt'li. 
rakat>e Komısy<>nııııuıı a,.ın 
dıkkr.tini celb<-d riz. 

----
KAHKAHA 

Geçeııleı de, luliıatçıların 
yanlış türkçe tabirıle (guıünç. 
lü) bir oyun veren bir tiyatro
ya giltim, 

(Gülünçlü) oyunun başın· 
dan 110nuna kadar bütün iyi 
niyetime, haıtiı ı.endi kendimi 
zorlamama rağoıen bir kereeik 
olsun gülemedim. Hcrkcsiq 
kahkahalarla sarsıldığı nokta.. 
tanla sadece ruhum llşüdii. 
. Kahkaha... Kendi kendini 

unutmak, ağızdan birtakım ne. 
bati ses harharaları çıkart· 
malı... Aman ne güzel sarhoş· 
luk! 

Kahkaha hakikatte sevdiğim 
bir şey olmamakla beraber; be. 
nim gibi daimi bir şuur ausı 
altında tadını tuzunu kaybet. 
miş -;uçlar, insiyakın b!_l ba· 
şıboş ilııdesine, kahkahaya ba· 
yılmaz da ne yapar? Bayılma.. 
sına bayılır, fakat her bayılclılt 
teY gibi onu elde cclemet:. 

(Gülünçlü) oyunun teım.ilel
leriiıden · biri, Çerkez taklidi 
yapan bir tanesi: 

_ Pencereyi açın da hava 
girsin! 

Yerine, tam bir Çerlıe~ •it· 
zile: 

--:- Pencerelerimi açnıı dt ha 
valarım g{rııln! 

Di:vor ve kahkahalann k~ 
tane fişekleri patlıyor . 

lh!n ü~üyorum. 
Giıya \'ak>a ~:ıbı aı~nlh: 

aktör, şapkasını ) ere diişi re. 
cek tanda baş nı tıtı.,tnor ~e 
kabkalıalarııı fitilleri ~t~<leol• 
yur. 

Ber. üşüyunını. 
Ha ·atıoki halinin tam- tersi· 

ne, sahnede tptallık gayr.ıin. 
deki aktör kapıyı ~t;ırıp pe-. 
cereMıı çıkını}a çalı ıyuı ve 
kahkahalnrın ya:: ıt ru bo~a

lll)'Or. 

Ben üşüyoruın. 
Hayalıındeıı filozof (Bcrg· 

son)un Gülııı<k • Le rire) 
isin1li eseri ı.;:cç-i~ or \·e düşıinü .. 
yorum ki. herkes i~in bu k~Ja.r 
kolay olan kahkaha H"ile!li, 
beniın için~ ap:.ıc;ık ilıiı.;]jk ve 
ı;ı;ytarılık çerçevcsmde kaldık.. 
ça, bü~üıı ve merhamet •aÜÔ 
olmaktan ileriye geçemiyor. 
Ben kahkaha vesilesini daha 
ziyade, ciddi lill.Ddığınııı. foka! 
cicldilillııdelıt liyakati do!dura.
mad•gımıa, ııöailnı ona ınuht• 
şem fiillerin peçe<i eltıııdn b". 
lnyorum. Bir başmuharririn 
~ndelilı tekerlemesi, bir d~ 
vada acıklı miidafoa. bir rr•m! 
tebliğ, bir a k yemini. bir dMf· 
luk lemini, ok dı.>fa, akhllll 
kaybettircre~ !<adar kahkaha 
damaılarıını gı ıklamaktan \V 

geçmiyor 
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HALK FİLOZOF• J 

HER DERDE DEVA 

t~zt'rjnize .ifiyct, biraz ü~Ut. 
müşilnı, boğazla, ba~ını ağrı .. 
~ordu. Aspirin fa) da 'ermedi. 
&prindcn dalıa il>tün vo koda.. 
man iddiasıuda bulunuu ınüs· 
tahzar birkaç ilaç daha \Or. 
Bdkl, hakikatte, hıı berikilerin 
rupriuden tek farkı, ambalij. 
larmın irice, dola)üiile, fiatlc• 
rinin okkalıca olmasıdır. 

Kendisine itimat ettii:iın.iz 
lıir arkadaş, yeni çıktıgtndan 
bahsettiği bu ilaçlardan biriui 
tav,iye· etti. 

İki tableti birden yuttum. 
Sonra, göz\Nim, ııa> rilhtiya 

ri. ambalajın üzerindeki biııblr 
yazı üzerinde dola~tı. Dalını· 

~ıın, okııyoruın. l\lcğer, bu ililç 
lıangi derde deva değilıui~ ki?. 

=-

REŞAT FEYZi 

Baş a'FTJsı, boğaz ağrısı, grip, 
ezle, soğuk algııılığı. diıt ağrı.. 

~J, roınatizma, müzınin roma .. 

liznıa, kadın ha&talığı, iisap bo. 
:ı:ııkluğu ilh ... illı. ... 

Belki de, ambalaj üıerin<ie 

y&r bulunsaydı, tıh kitaplarıııın 

tesbit ettiği bütiln ha~talıklar 
cet\·e]iııi., aynen, o kô.ğ.1.t ı>arça· 
5llla geçireceklerdi. 

Vaktilc ınaruf ve haklın bir 
eezacı, dükkirunın üzerine ~u 
mısraı ) azmış: 

Ne arar.san. bulunur d~:·dc de .. 
vadan gayri .. 

Bugiinkü ilaç rckh\nılarile 
dünkü dü~nce tarzını moka. 

yese ediniz. Aradakı farkı, ban· 
gi •isteıu •elıinc ka)·dod<nini:ı? 

( Geceleri Beledi
ye ebelerine 

i!!::=~~~!J ; ihtiyacı o!anlar 
İlüiKARI~ 

TATiLi YOK Polis karakolları bun· 
.•I<1icr, f.'iat l\iiir!!l<uhe nwııİur. 

\arı da, ak~anıları saat 17 de, cıı
nıartc~l \'e paıar günJ<:ri tamanıen 
taıil yapıyor, nçıkı;''zler de, faa. 
Jiye!lcrini bilhassa bu >aatlere 
tet."'if cdi~ orlarnl'~. 
Eğer, muhtekirlerin de tatil 

yapacağını zanncd:) or:-.ak • .)-anı1ı
-yornı;4 Onlar, gece gündüz fnali. 
yeıtc .• biı de biraz clinıizi talmk 
tul>ak.. 

:ı-iİZA:\lLARA 

AYKII:l 

De1ediye uiıaınlarıne a) kırı lıa .. 
rrkct ettiklrriuden on .,inema ce. 
ZBcn kapatılmış .. 

İyi... Fakat, nizamlara uykırı 
har ket eden lıl:çok f:rııı, kasap 
ııed.:;u knı;atıl.mıyor. acaba~'. Bun
ların zararı bu sincmafordan da.. 
ha ını ehenu1 İ!•Ct:siz, acaba?. 

IPI Ii 

Ç'ORAP 

İnı;illerede tt8' fpek çorap buh· 
raııı urmış. Kadınlar, baraklo. 
rını, ipek çorap his>ini \·ererek 
tarzda yeni bir boya ile boyayor· 
!armış. 

K.ıdıuların 3' iizilndcn !->Onra, 
bo,Yasız bir bacııkları kalmıştı, 
ora" ela boyandıktan sonra, :ır. 
tık, b~ka lıir yerleri kalmıyor. 

TRA,IVAYIN 

RA:'\DlllANl 

Ileledi)·eıniz, Tramvay ve Elek· 
trik İdaresi iıınir \'e memurların. 
d'.ıı tam ıandıınan isliyor. Daha 
j> ı ı·e çok çalışılmasını ta,·siye 
cdi~or. 

lara 
kabile 

sür'atle 
temin edecek 

Gec~lPri Bck-cı..ye e\dedne ih. 
t:yacı olanların; ırend.i mıntaka. 

lal'ı ndz ki en yakın polis kara • 
i:ollarma m::racaat ettikleri tak. 
d rd'" duha1 poi;sle !>'rlikl{, ebe. 
!cr:n l vine g:d:Ierek hfur..i!-elere 
sür'atli! k;.bıle temı:ı oluı:ması 
pol:s l.arakollarına tıcbt.ğ olt,n • 
muştur. 

Çocuk sayımı netice•i 
teıbit edildi 

!''.: tahsil çağındaki çocuk1Jrın 
S3) .rn ı ı• SJ. ~sb:ı •dilmiş ve 
\';.a; \t n AcKa.~ya gonderil • 
ııni t r. Bulun v lüwt!cr.:ien nıa. 

ıCı--::at ı;eld'kten sor.•a İıta istik 

1:m~:-ı1 !'ltüditrlU~ı.: bu~ıı topiu bir 
halde necı'C'd«el<tır. 

Temizlik işleri htıyııanlar ının 
yem bedeli 90 bin liraya 

ı çtkarddı! 
Şehrim:z1n temi'ılik işlerinde 

ı kullanılan hayvenl~mn bir yıllık 
yem ~deı!eri için 1941 mali yılı 

r 

i:ıü~ÇC>!ne Belcd'y1?ce kor.ulmuş 
olan altmış bin liranın, :;em be • 
delkri fiatlerin;n tere'ffüü do • 

la;.,s!le kafi gelır. ;.-eeeğ: aıılaşı • 
!arak dün yicniden otuz b!n llra 
talıs.isat V(rfLmi~t.r. 

Adalardaa bir yar 
gelir bizlere .. 

Büyltk.J.Jada., o1duk.ça genlş b~r ara .. 
zr parçasu:ın yejil ı-aha olarak ayrıl .. 
uı.ası k~rada:ştığ:ınıı .sJz de benim H:i .. 
bi gJz.c!elerdc okuınu.;sunuzdur, Ne 
vak:t Ad:;.lü.rt.tan bah.!cdi:.st.>, evveW., 
hatırıma: 

• .ı\.daJard.ı.n ltir rar selli' bb>eı-e 

Şa.rk:sı get:r. Kaç ki~i:ye Adalcı.rdi!n 
yar geln•fe;t.:-, bil.m •yonırıı. ffatt[i, be
nim blldijirn, yazın, istanhuldan Ada .. 
lara yar gider, sevıililer orada b·.ı .. 
IU,furlar. Bu cilıet b!Z<> IJ<un deAll .. 
Benını bah!>eım~k hited!ğiın şey, Ada .. 
nın, yiiııl Büyükadan1n Dil mesire::.~._ 
dir. Allah kiın~ey{ dile get:ı,nes!n 

an11na1 Adadaki Dile ı:;:clınL"k gilzel 
~eydtr. 

Son yıllarda.. gidip gönnüş iseniz, 
siz de, benim gibi htizlın duyrr.U}su
nu7.dur. Çür.kü, Adanın Dil mesire:tt 
der.t·n kı. ı:r.1 ilıcı·!!ıdeld ç;1ml"r g t!.lo;. ... 
~e seyrekle,rr:ekte \"e kötül~-kte
dir. İtiraf etn-...eli ki, biz, Adayı uzun 
yı.Lar Ltıkun.sız. bıı~klık. Vllha.>Sa çam. 
l~l', kesildi, yandı \. ""Yi.1 1 }uısf<ıh!-~tan 
kUti.lda kavr.•ldu, ka~dı, 

ı~cnce, Adanın ir: ar: ıı1evz~u ele 
alını ken, n:ı, ayrı blr i~ olarak göıö .. 
nU.nJ~ tutulmalıdır. Adao:.rı &ılı.ti, 

<:<.Jk guzcl b:l' yeri Dildir. Acal..ı.l, mils
bkb~l Jm r plinmda, DH için, ne gl .. 
b tasav ... url:ır ,-ar" Duraıından, i.ır.a. 

n'-i istifnde edilınek ç&re l elbette dil .. 
fU...'"lUhr..üıtü:-. 

l\Iı:ınzara cılarak da, Ad nın en gü
z~ı tarafl Dildir. Bütün Jwlannar:ty11 

gtincş.i, gurupu buradan hariltul~de 

güzel ~cyredebilirsin~. Biraz alt t<'t"afl 
Y\ıruka!l plil)1dır. Bu p!;ljla Dil lam 
bir m~nzun1e teşkil eder, 

Büyükada iskelesind~n Dile olan 
m~afe az değildir. Yürükali pl5.jına 
yapJ.acak bir ,·apur iskele3.l ile ba u .. 
z~kl:.k giderllecektir. Bizce, asıl yapı .. 
Lıcak şey, Dil üzerine bir bU.yük ve 
modem otel inşa et:ı.cktir. Plfıj~ tıc .. 
men y:ı.nı!Jaşındadtr. Burada in~a ol\;.. 
n:ı.c<C\: blr otcEn, ınasraJını kısa bir 
Z<i na.r.da Ye dcrh:ıl ç;.kru:tacağı mu,_ak
kaktır. 

A•TUP harbi 1.ıitti ·ten ,-c nom-.:ı .. za
m.ınl.:ır tı\·det etl..ktcn sonra. İstanbu4 

lun i;,(:ar p!!Jnının sür'atle tal~kkuk.a 
,ıogru ko-1nc.-:;..B1 muhakkaktır. O vakit, 
-.ı.\da.ı,~n !marı, her·~aldıl ön pLin:ı alı.. 
nac!l?·Jır. Aksi h::ı.IJe, Ada, gl1Ckçe 
ratbetten t1 i'şece;k, herkes, daha z:yrı .. 
d<', AnadtJıU bA

1«.ili s;ıyf!ye ve otelleri
ne g.deccl{tir. llvgüukü hal de bud~lr. 

.J\dan.:n en ınühim halli lfazım dava .. 
.. arınds.n biri de vrı.pw·udur. I~ugı.in
kü ,·apurlar, çok: geri nakll vasıtala. 
rıdtr. DoAı·u postalar bir P ~attc-, dl. 
terleri Lir b;..<,·uk r:aatte gld:yor. Sa
bah ıı.kşnm he p ed\niz, Ü.,; aant > o1-
da geç'yor. Ada iskelesinden e\'iniz~ 

kad .. ~· ıc-çecek 2:ımanı \"e ı:öprfidcn 
i>tni·e g:dlnciyc kadar ge\'CCek zaına
nı da h .. P cdeneniz, en az günde 
dört sa. tin.izi yola çıkarac::Y..sını.:, de .. 
n1ekt:r. 

B 1gür, .u .. _ı ,.c lıcıy:ıt şartları, gUn. 
~ c!ört san.tin yo!a Yerilır.eJ~ne ta
hnmn:Ul gü.,~crcınez.. Biıuena!eyh, A
di-ya dalın st-ri vav~ırlar i.jlctınek ka t'i 
bir zr.rurcttir 

Ada, bol su.ya, bol ,.e uc~ı ~;,ıya da 
k•-.·11>muş değil<Er. Al<ar su yoktur. 
Arlık, medeni bir sayfiye şehri için 
suyun ne derece li.zım geldiğini dahi 
işarete lür.Jrr. ~·oktur 

Eğer, Adanın bu noksanlo.r1n1 ta.
m::ı.c:.Llm3Z:iak, gitgide, o güzel diy:ır 

b!r meçhul olarak kolacaktır 

Y.:.zı!r~ Daha fazla randıman ıı:ı"l olur, 
araba?, Be~ ruı araba ile yliz bin· 
Jercl' adanı taşını:yor. 1''azla!-ıt can 
sağlığı değil mi? .. 

Çok şfUıdr Allaha .. ı 
Yed l1 • r Pazaı-ndakl bes.>ra sa-

1 
_________ R_._s __ AB __ ır __ 

t :;?atının, li.alıi.a ne deı'f'ce zvrluk ve. 
rllc;-e~, yapıldı.ğını, biz!ın g !ete mü_ 

teaddit defalar yazdı. Bu !:al aylarca 
,oyle .Urdü. Kimse aldırış eınıedi. 

AHMET RAUF 

Eyüpte parkeye çevrilen 
yerler 

De ('(!:ye Reislı~ tara!ındon 
.Eyüpteki Kalendcrhı.ı:e caddesi 
ve Dakmacı İbrah'.m sokağının 
parke olarak in~asına başlanıl • 
mı ~ı r. 

Diğer taraftan Edirnekapı • o. 
1akcılar yolunun trotuvarlan da 
) .:ıptırılm:ıktadU'. 

Tefrika 

N;r.ayet öğren:yo~'ıi.z: k1, bir yerden 
c!cı,;ıl, basma tevziatıntn. birkaç yer
den b!rden yapılması ve tevzi teklinin 
salim b~r yola sokulma!: ka:-aria ını~ .. 
t:r. 

Bu iş! ha 11etme~ b~r deba uı.e:ıele51 
de.illldlr, Aylarca, halita W.ha e\'Vel 
neden sıkıntı çektirll, ~tır?. Bu işte 
ilınıaU olanlar kimlerdir?. Bu l;\e de 
mi tedkll<at ile \'akit ı;eçlrdlJı:• 

BORHA.N CEVAT 

No ı 21.t 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MUHİDDiN----

~ lm::n yara rı açıldı:t gün n:ft•. ı 
lı.'; b.~ sahne geç~ Az daha Nur•ı> 
k ı:ırli ı. onun nya:.lcı.r:ııa ııt.aı:J.kp. Yıl. 
z;..._de!':ı sar'ı ÇfJı.ı.ldükt:.': sanın Sc· 
Hm l.>"r &)..,O • tiyı:rck yUzQnc u..n.tı. 
()d dl yln.e Ik.si yalnızdı. Gen~ dam 
sa ış solmuş yC.ztindo o çell:C. y;.ı. .. 
ra. .. linı gUJ;·Qnce tıir .... cn yulcsc.;.:. .ı;esle: 

- neni bu lıald ııöı-ı•ydi! .d:ye 
mın~dQ.nci.ı~ I-ıuran g<.oyri ihliyatl btr 
.se çı .... dı. Selim.,· ırarak ona i.ıaktı. 
, ' •an dert\!\! ke ,dl ini dışarı atarak 
• 

1 ·eyi atlatrr:.1jtı .. F~i,at katlı:nc, a .. 
c ~'du.t k di.ir da heyecanlı bir lliI:! ·ı 
e"r tı. Den ek h.\l:l Se1im k~ncli...,inl 
dtı: JıUyordu .•• f"a!tat nasıl bu .. du;·an. 
ce]tll bu??! 

. . ı ·r gua <onra Re ıla Men.11el 
AC bütün u...."'Zırlı.k. an y p.r.~ler se .. 
lLa _ .:ılıp ~ •t.~ğe gıJt..U ye t::tlccek .. 
lerdl. 

• •• n buyı-:,: b ceh't !.:t!'fcd;yor. 
C: L Lrada ı uza .. laşmuı Lztındıl Bu 
çok & t<G. f k t '! O ıun boa 
i.o':r.i.tl '°\;.ll ·na a ii. 

- Bı :gUn ır.ü..iaaJenlzl 1·.ca cdlyo .. 
rum -dedi- Şimdi ıl1ecejt'"'1... Size 
bütün tcıekkürlerlınl •ôylemiye geı_ 
d!.ın. 
Yoşlı doktor biç bir şe7 s3yltmedl. 

Onn. itimat, hürmet ve muhabbeUe 
bakarok elini uzattı ... 

... O &ün ö~leden sonra 7a\ıı~uıdan 
!·:ı1kan Selim de kot!uk de;'ncklerir.e 
dayanarak i..a~ doı\.t.on•n od=ısın;ı gir .. 
dl. D<Jktor ona tevaiyelerlnl söyled l 
Gc-11ç adam kcndis!ne b:dt .. "lnlarla \e ... 
dala~ti. Or.Iar\:ıo çıkacağı ıırad:ı dur. 
du: 

- Bana çok bari:::ın, hiç odamd.:ı.n 
7rıl.my;ın genç bit herr~~1re \"llrdı 

-dedi- K< "1~ A.1.o~.a ı-:rar!adık 
dcn1elt. İl:it.YL.rtiwn .. 

DJ1.:•or ~t!"e gfiltimsedi: 
- Moaleset! 
SeHm dıtı:· ile doktora b· ; , orı:l~ 

Aflka ile oordu; 
-Niçi"l? 
- Cil&u o ce ıt heıq:~• ~- aia 

dtlt!l 

Belediyenin 45 bin liralık 
tamir tahsisatı daha altı 

ayda bitmiş! 
Şehrimiz &ltdıye '"c vılaye:ine 

merbut da'rclcrin sigortaları ve 
binalannda tadilat ye tamirat 
1cra olunması için l haziranda 
i941 malt yılı bütçesine konul • 
muş olan 45 bin lira tahsisat şi:ın. 
diden yani altı ayda bltmiştir. 

yenide., on beş bin lira tahsisat 
\-erilmesi Şehir Meclisince dün 
kararlaştırılmıştır, 

- GeldiPt 1ar.rıan h1t!cn selamla. 
rınu ve teşekkürlerimi sôyleıneniz.l 
dilerim doktor. 

Doktor başını !alhıdı: 
- Teessüi ederim ki btına d:ı im· 

k.lı> yok .. 
- Njçin?. 
- Çünkü o genç hcm 01re artık bu-

r;j.ya gelmiyecck! ... 
- izln ıtıi vt.:rdin!z:' ... Halbuki ne 

kadar dikkatli, ne kadar şefkatli ve 
iyi bir !nsandt. 

İhtiyar hekim g<:;z;cdnde derin bir 
hlıale susuyordu. Selim devam etti: 

- Adresini lüUen bana \'erirsentı 
çok rrıeır.nwı ohıruın. Bana karşı gös .. 
terdiğ:i !ed:ı.kiı.rlı~a. mukabil kend:sir.e 
bir mc:,tupla cserlt:.rlmden bı ~ hediye 
göndermek fsterım. 

Doktor yine esefle baş::.nı s:ıllıya ... 
rak: 

- Ne yazı:. ki bunu yapm>k elim• 
de dejil! 
O~y~ cevap verince Sel!m h&yn . .:lle 

ba1~lt. F '"at bu r. · ·ıH"..ı.nyı anlıya

madL ve sesir.i ç;;tar nı:ıdan odad:-..n 
çıktı 

* Rcşotla Mehroet A~a b~ J,Qrük \"e 

u;-l~ çi!:llk kö~künı.1 <'~~erinden gel.. 
d:ği kadar otur•Jlac::rk b:r h:lle getir .. 
m ler·..1' ~,..l in va• k or: nı gf'
tirrı.!:.er bir re atri1ve y::ı..ı. r. ' d·. 

----~----~------~-...----------~ 
ı MAHKEMELERDE HÜSEY1~~~HÇET 1 
~----------------.A..--------J 
Şaşkın ördek başını · bırakıp 

kıçından dalarmış 
Ufal<. tfek, zayıf, çelıms:z b:r 

:ıdamdı. Adliye koridorunda enr. 
n·e boyuna dola~ıyw, ikide ·birde 

tlc, can sıkııt.ısındaıı •Of, of!• dı.. 
ye uflayıp puilayordlı. 

Ben dudaklar:ının arasıııa yer. 
1~ııtiı:tliğim sigara)'! ya:karlocn 

yanıma sokuldu C.'C'ke'Jnin men. 

dil cebinden çıkardığı b.!r tek si. 
garayı ağzına doğru g&lül'iirken: 

- Des!ur! dedi. Yakaltm Ba. 
yım .. 

Sigarasını yaktı. Ben, bu ita • 
darctk münasebeti fırsat sayıp, 

- Canın sıkı 1 ıyor g~Lba ati • 
zim. <ledi.m. Ire:r hakl4 bir davan 
var; bckcm,kten skmtı bastı. 

- Ne demezsin be bayım! Diye 
söLc başladı. Ben s1kılmayay1m 
da kün s.kı:sın ~ Aldık bix yelloz, 

birar. ralı<,ta kavuşalım tl-İ)"~ .. !\fa. 
lüm ya .. Ya~ derlrokıçe insan ra. 
hatmı anyor. 

- Y...:lloı di.."-d!~in nedir? Kar. 
~lo1a, ..,.ei.:l.oı:g, divan gibi bir şey 
mi? 

- Yok be ·b:ınm .. Senin anlı. 
yaeağın, 1'ir a~ift.e- ... 

- Yanı kadın? 

- Ya! bir ay uslu oturdu .. İki 
:.y usul oturdu. Biraz bakıldı t,w. 
landı, biti canlandı y:ı ... Başladı 
sağda solda göz oynatm:ığa .. Kaç 
kere söyledim. 

- Ulan ru<iıfte, zilli dedim. Bir 

fos nu·maranı yakalarım amma, 
al'mallah 1emize ha\'ale edı.•ı·im. 

- Yani ne yapacaks.nız·? 

- Tcmlz .. mor!! Doğru eşt'k 
<:-ennetiııe! 

· Yarabbim! Ne de tabii söylü. 
yordu.. hemen yapn·erecekmiş 
gim. 

- Evet.. sonra? dedim. 
- Sonrası bu ~te .. bir akşam 

eve erkence geld•m. Aı:ahtarla 
kapıyı açıp usulca gıniinı. Yuka
rıda odada bir mın ı '• bir fısıltı 
var. Usııl usul çıktını. Kapıdan 

dinledim. İçeride bir erkek sc>i 
de "'"· Küçük Buroa bıçağın; c. 
llnıe aldım. Birdenbire kapıyı a
çıp '<apının ağz:na dikildim. Karı 
beni kar~ında elin.de bıçakla 
görünce, korkusundan. şırak dıyc 
düşüp bay.ldı. 

- Ad;ım ne yaptı? 
- Ne yapacak? Şaşkın ördek 

başını bırakır, kıçmdan dalarm·~· 
O da kapıyı b.raktı:. pencereden 
yallah: Cızlamı çekti. 

- Kadma ne yaptın? 
- Ne yapayım artık7 Acizlere 

el kaldırınak yiğitliğin şannıdan 
değildir. Sade, vurdwn tekmeyi .. 
sepetledim. 

- E ştmdi davanız nedir? 

- İçeriledi yalloz .. bıçak çek.. 
mişim dlyc şikiıyct etti. Sözde 
ıkisine de bıçak çekmişim; ikisi 
de d.ıvacı!. ..• 

Tek ayaklı bir adam komşusu 
bir kadını bı~akla yaraladı! 
Hadiseye sebep bir çocuk kavgssı· 
dır. Suçlu mahkemece tevkif edildi 
Şelırem."ründe Ereğli rnahalle. 

sinde oturan Senlyentıı çocuğu 
mahal1E de arkadaşlarile birlikte 
oynarken ayn; mahallede oturan 
tek ayakh, 5" ·yar te$bih. ve ağl7-
lık satıcısı 55 yaşında Ali Rza 
&yfin'.n c:ocuğuyla ka\'ga c'.mjş. 
t..r. Ka.vga •a h r ikl taraC1n al.le 

dradı da karışmış ve iş büyü • 
n:iistür. Fakat etraftan yet:şcn 

:koı~su'ann dela:etile ksYganın 
daha· fazla büviimesine meydan 
verilmeden bastırılmı~tır. 

Fakat bu hfıdıseden sonra her 
iki :ıtle blı'lbirlcrıne düşman ol • 
mu~lardır. Nilıavet dün Seniye 
·koı~:;ular:ndan birôn~ mis:ı!irliğe 
gitmiş, dönerken Seyfiye rast gel. 
mi'ştlr. Aralarında tekrar baş • 
lıyan münakaşa netieesnde fena 
halde içaliyen Seyfi bıçag ını c:e-

Ekalliyet mekteplerinde ta
lebelerin devamına liihaydi 

göateriliyormuş ! 
Ş-?hr:mizdcki bazı ecnebi ve 

ckalHyct mekteplerinde talebe • 
!erin <le\•amların:ı matlup dere • 
cedıe ehemmi»et vcrlimiverı.k la. 
kaydi gösrerıİdiği görülınüştür. 

Bunun üzerine dün Maar:f Mü. 
uürlüğünclcıı gdnd~den bir e • 
mirle; bir gün olsun mektebfr 

gelmiyenrcrin velisinden 1ezke. 
re getiımedi.klen takdirde mek • 
tebe kabul olunmamalan, has • 
talık lan dolayısile birkaç gün ııel • 
miyenlerden de muhakkak dok • 
tor raporu talep oluıunası bildi.. 
rilmi<tir. 

Reşat ak~m üstU ayr:lacağ1 zanı:ın: 
- Ben n'ıumkün olduğu k.ad:ır sık 

s.k geHr, yvkTarınL, Fakat :>eh sıhho .. 
\ini lh.ual etnıe. Selirr~ci&in1 -diye yal· 
V.ı.rdı ... Ha!tdda iki 'e(a ültn.ı\·iyole 

yapınıya girieccli.:>:n: Çok n.Uh~LI1<.1:r 
bu.. DoktorLın .si:>y!t-diki.:r.ini uıı .ıt ... 
ma! .... 

Selan belgin ,.e rra.17.tar:p gi.ildil: 
- B: k bu da t- bh u.l' cl\'İyo!~ 

\'O.r ... Ncrc1 yse b3h·ır g~iı.e~l b~. -'l
Y~lC~k. 

- F.vet arr: :-.11a dnha Şuoat iç-tnd~ ... 
y:7.. Kırlarda gün'!~in 3ltuı3 u nmak 
l:;in ıaylar l;izun .•. Bana kal!:ı.ydı bir 
kaç ~":lan ~rıhiı-de kalman n:ünasip 
ol:lcaktı.. 

Scllm yo gun bir sesle: 
- B.r:·k Ecş t L ,.,k: -dedi- Bur~:t 

sehirden b:?hseLıne! 

- Sen g:ıUba burad:ı!l hfç şehre 
inmiyeccksin! Fo;.i~at_ hu ayağının ç~• .. 
buk iyi olmagın.:ı m~ııu ol01c:tl-. cUye 
korkuyururn. 

k~rek Seniyeyi muhtelif )~rle • 
!'inden agırca yaralamış'.ır. Se • 
ruye yt-1.işen imdadı sıhhi otomo. 
bili·le hastaneye kaldırılmış, suç. 
ıu Seyfi de polis tarafından ya • 
kalanarak adliyeye V(:.-ilmşitir. 

Dün 2 inci Sullı Cezada yapılan 
SQrgusu nt!t'1<."e$!nde Seyfi tıe\'k.if 

edilerek hapishaneye gönderil • 
miştir. 

Trakya beyaz; peynirleri 
Dcvıe: z.rant :şletmc:>i kurumu 

şehıi.m!z<le Fiat :\1ürakabe Ko • 
misyonunun narhı üzerine C\~lcro 
;,1ami b'reı· teneke, bakkallara 
azami 3 er teneke Trakya beyaz 
pe,vniri s;ıtmağa karar vermist'.r. 

Y efilaycıların kongresi 
pazartesi giinü yapılacak 

Ye:şilay Gençlik Şub~i Um:.4n11 KA. 
UpU~inden: 

Cemiyetinizin, 30/1111941 l'azar gil. 
nü. sar.t 10.15 le- Emınönü ll~1lltc\.·lnde 
yapacağı 11 inc-l Kongre:>ine tekrr.il 
tı.1amızın gelıııeleri r!ca olunur. 

AVRUP'A.:HARBİNİN; 
....,.. . .. , --\.: ~· 

YENi l~EıSELE.J..ERI. ,.._ 

AFIU!IA BA:BEKATI •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Rus • Alman muharebesi alt1ncı 
ayına girdiği J:ı.ir devirde Afrika.. 
d:ı da yeniden harekata başlan • 
ması 941 soııbalınrının en milh im 
bir keyfiyeti oldu. Bir bakıma 
göre Libyada lngilizlerin Alman 
ve İtalyan taral:na t:ıarruıa geç. 
miş olması Rus • Alman harbi • 
nin dığer bir safhasını te~kil et. 
mektt•cfa. Libya harekatı Rus • 
Alman rr.uharcl:('S[ demektir di. 
~·orlar. Nitekim Rusyada altı ay. 
dır geceli gündU1lü fasılasız de • 
vam edegelen rr.uhar~brde 1ngı. 
liz • Alman harb inln başka bir 
~afha;ı sayıld!ğı gibi. Yeni ba~ .. 
ı.,·~n L'bya harrkatıııı teslratı 

ttibarıle o ]:adar müh~msemck 
istiyt'1'1ler de vardır. 

Esa•cn şimdiye kadar bunlar 
wrec~kleri hükii,,,lerde belki da. 
ha ihtiyatlı olmak is1iyorlar. Za. 
ten ge1.-:.'n senek: Afrıka harekatı 

OzTürkçe 
kelimeler 
Kanunlarımızdaki es· 

ki ibareler 
öz Türkçeye çevriliyor 

İlim ~isaf'unızdal'i arapca \."e 

farsc3 teriımler (ıstılah) ın türle. 
ce kaı·sılıklarının bulunması fçni 
çabµnaiara hız ver!lmistir. Bu hu
susta Üniversitecie t·sa.•!ı faali • 
y<!te girişilmi~ bulunmaktadır. 
Kanunlarunrzdaki eski ve karışık 
tabirlerin karşıı!klan da kısmen 
tesbit t'<iilmişbir. 

KAMUTAY İSMl \.E TEŞ • 
KiLATI ESASİYE KANUNU 

Diger 1araftan •Bl1yük Mi.Jet 
Meclisı yeri'11~ dx> •Kamutay. 
ısm! muvafık görülnı~ktcdir. •An. 
cak hu L<;ıni n d~ğişmesi es:ıs teş. 
kilat knunuın·uıda yapılacak •a. 
d:Uit'.a bağlı bulunmaktadır. 

En·ela .Te~k'l;ltı Esasi;-e• ka. 
nununıuzdrtki eski ibareler \'C 

ıo!ılahlar öz tüt·kçeye Uıhvil olu. 
.nacaktır. Bilahare bunu diğer 
kanunlarda yapılacak ayni tah. 
v!liı.;~t 1akip cd~<:ekhr. 

uçtlx 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 
* ŞehiL· ?'.Iccb.si C:~tn l.vi)İ...rmı~. a

partınıanlaı·daki kaloriferlerin ı::ı.; 

rrıcYsiminde dııinıi ::>urcttc- yaktlr!.as.t 
hakkındaki teklifi sit olchı~u encüme
ne ha\-Jlc et.mis.tir. Y.::.pı is:n. ttıctt.ııit!a 
kalo?<ferlerüı yakı"!!·•·ı<t.~~ iç!n yirmi de. 
rece h:Jn.-1rct §arttı:-. 1'ek~if Ş•ıbatta 
görü.,ül<C't'.k \"C H:ııirandaı. itib~ren 
ıner i olacaktı. r. * "Eıni.nönü - Taksiu~ arıı~t:.ıda is .. 
liyL'CC-k otobt..L-; scfc:lcri t.ar!fesl yap:' .. 
1111:;·, İ'l~dik CdiJl''!'H" 1~ Ü7krC DC!Crfİy6 

Dahn1 l':'ııciımcııine 'eriln~Jştir 

*\~;ıh "e Bt'ltd-.ve Rei · L\;t{i Kır ... 
dar, dün bl!.ıı yoll.:ırı gczerc;~ tetkik
ler yapııu~t·r. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Orta.Jk"Ul liğrctınen:ed.ıı.ti··n bu 
sene !.ıdcı.1 zamn·. l f,;Orec(·~ ol.anı .. rın 
SIY'~ı 840 tı~·. Banl'.nın :z1n.'!:ırını t·er
ı1H•k iç n .5fi0 bi~ lira tah.s.i!l~ta ~Uzum 
g6rüt-.ı.ı •;,..1 

TiCARET ıı• SANAYi: 

+ .t.~~nbul Günı.. ükle.r \·:ır:da~ı son 
ayda ~GO bin liı·~yı,. di.!$fı.ü7ttir. * Dl.n Oh· o:ı.Jtın (ite-şat) 2605, 
(llaır:it) 2~00 kuruytan satılın:~~ır. 

+ l\:adın çorilp !iallen. d.rtmaktadır. 
İktı.-.:;;.t ı·ek:li.c-t:, ın~:ocieyl tet.ktk: et
n:~ye b~si. .. n,~tır. Çor:ıp;.;:ır baz, &ınıt. 

1a.r~ı .:ıs. 1 .. c k, fi.J.t1erln art:nar.ı:ıst 
için yeni ttX.ibi,·Jer :·lınacı.ktır. 

MÜTEFERRiK: 
* Diy:~:ı.et i:)eı·i R<' ~!l;,inc luzu. 

l"J.Ur.<ia tc-~~ıl ..... ı h -!ciı:deıı lıir z.lt:n 
tayin c-Oiime~i. hakk;ndak.i l;i;ı!h41 Bil. 
ytilt ~li!let ).!et!İ"'~nc ,·erHn~!,..1.!r * Eıg0;ı,:Lk>t::ın1 ~E:d~cden l\1thv'!'r dev
letleri ttliaa ... ından 300 kf..;i ~ehrirı~ize 
~l·r.ı_,.t. .... Bu;:ün~erıie Almany:ıya gl
Jt.'etkic-rUir, 
+ .. t\.~k€!' .. ·e g'.rlen \':! ~nda~la::n k.m

sesı~ çocuk1a,·1na b:ıkt:.r.na!l v6'z1fcsl 
Çocuk E ır e:-r.e Kururr::una \·eril

m: ... tir-. 

Afrika harekatının Av. 
rupa harbinin kenarın • 
da değil, artık İçinde aa· 
yılacaih haftalar gelmiş 
c;labili.ı-. 

rt!-ık\_lti muharrlrlerinin bu :nev. 
zu etrafındaki rr,ütaleası daha ev. 
vel de vesılc düştükçe söylenn1e. 
mış degildir: Afrikada, şurada, 
burada girişilen muharebeler ne 
kadar ehrnımlyefü görünür>e gö. 
rülsün asıl coyun• un ancak te • 
fe!'rüatından sayılmak ikt:za eder. 

Ancak bundan ne mana murat 
('dildiği ciheti kaııyor: Demek is. 
t:~·orlar ki asıl gö;:cr!k·cek hu. 
ner Atlas den'~' >ahn"ndaki mu. 
hıtrebedir. İngi!'zler onu kazanıı. 
eaklan~a. onu kazanmakla da 
hrbin net!cesini alacaklarına ka.. 
n i olduklarmı şr:idiye kadar hep 
tekrar etmişlerdir. Onun içın AL. 
r:ka harekatı canba1hancnin dı • 
şıdnaki oyunlat·a benzct:lın€k is. 
lenmiştir. 

Bununla beraber geçen ~ne 
ıle bu sen~ arasındaki fark bü • 
yük: Şınmli Afrikanın mukad • 
der:ıtı bugür.lerde General Ye· • 
gandın malum s,ırelte uza!· .•. • 
i~rılınası üzer~rı<' Viq;i hükUmet:. 
!lin e' nd" ne olacagı Amerikalı • 
lorı d~ dü~iindürmr·ktedir. Şimali 
11.f b ""garbi Afrtk:ı Atl:ıs de. 

SeUm >·ı:: .10~11:1 1'1ya 1.1 1< ce-
vap ver c 

* c;rt ~fc g ın' r h • •!t gc,,-t~r l ~ ı. 

Soguk, l'titubelli, datoguı, ha\' tenha 
çlft~ıa·n ıssız l~ını ve ~ r ll; nı art . 
ttrıyordu. lf vr. ... n kötü.-s l yC
zli~dcn ne t t- ,c .~r::ıl •. j:.,ı .Y Jr 

!Devamı \'atl 

snasında, yürüıü 1 müş bazı mii .. 
to.!eaıat· daha UP~tulmam1~tır. Bu 
hn•ekiıtı İngilizler aleyh:ne gö • 
tenler ve b:r kere 11tslt 1 t\ Sü. 
vev< cldrn g'.l rse ir gdiz t.ıa • 
ftııın rali pek fena olacagını soy. 
iiycnlcr o•~nlrr.ıştır. o takci:rde 
Afr:ka haıckiıtı ltarb'n heycL u. 
mum·irc~i üz riııe tesiratını • İn. 
~il -.!Pl" ele\ Jı:n? olerak .. gbste -
rı:etk :Hy ... b"r P.P•tce çıkarmak:~ .. 
tıyen!.er oz değ>ldi. Faka• İn;diz 

1 p ,.:re ı.1T.1m:1~ h~k~m olmak ::; ... 
t.renlerin lakayt kalab leeekleri 
sahalar değıldir Böyle sahalarda 
nele . olacağı me"akla beklenmek. 
leıı:r. Arr:ka harekiıtınm Anupa 
harhinı l-;;er.arıPri :a değil, artık 

ıc• ı:cic ,ny ı b iı: lcceğL hJ ita lar gı;l. 
mi$ o!ab'iir. 

Altıncı a1a gırerkell 
Yasan: Ahmet Şükrii ESMfJ 

Alınanlal'ln allı haftada ,oıı.a 
vardıracaklarını bildirdikleri bıı. 
rekat altıncı ayma girnu~tir ,Jıc
ııüz Lcningrad \'C Moskova ıtu~ 
ların ellerindo bulunmakta v• 
Rus nıııkavcmetinin do kırıJıuak· 
tan çok uzak olduğu &öriJlaıd:I"' 
dlr. . 

Bu be~ aylık harekatın bir b• 
lançosunıı yapan Alman b•"~ 
Busyaıun, bir milyon >edi > 0: 

bin kare kilometre toprak k•> be 
!iğini, sanayi istihsal bölgelerin•0 

yiizde yetnıi5 beı,inden ~nalırllı:. 
kaldığını, Alıııaıılarııı ruıhoııla 
ca esir aldıklarını, 011 binle~C~ 
tank \'e tayyare y<ık cttilılcrıu, 
belirtmektedirler. Bunlar lıep do; 
rııdıır. I•'akat bunları sö) lcın< 
hakikatin tamamını iiadc chı><~ 
dcınck dc,{idiir . .BiJc.n<"OJP taın qt-

1 k . . l k . ·. k ııdil'• n.-a ÇlZınts o ına · ıçın c , • 
rjııiu de ağır ka~·ıplara uğradıı... 
!arını 'e Jıes a)·dan sonra d;ıb• 
Rus mııka\·eı;1etini kıraınadıt.Jor'" 

d ·ı' t 1 · 1 • d r -.ııp· ııı a ı a\'C c mc crı az1tn ı · ·. ,.1 
he.iz Rusların kolları kaııaıl• 
k 1 t V A 'ka ";11' .. 
ırı ını~ ır. e ııe ınerı · tıı~ 

ılımının. ne de geri kalaıı 1 • 
harp san~yiinin beş aylık ka~·ıı>r• 
1 1. (' , . ·. d :;,. 0dıı 
nrı te a ı eucınıyeecgı o,..- rL•,. 
Bııııııııla beraber, dogııda lı• ~ 
kat tasfi~·c edilememiş. barP aıı• 
a) J:ırına intikal ctmi~tir. Alıtı 

0 
lu bu kıs oyla-rı içiııde binler~ 
kiluınelrc. ıızunluğuoda bit ced• 
he uzeriııde dö\üshtek zorun.ID 
kalarnkları gibi, Rus mesel~',,. 
gelecek ilkhıılwrda da ıııc5gtl 
lacaklardır. ,,_ 

Bu be~ aylık dö\Ü~le R~:~at 
nııı durunıundaki bazı uok 
dikl..ati <·ekmektedir: 

1 
J;• 

. 1 h ,ır ı 1 - )'" cliı Rus arın a }\!. 
!arı. Anfa,..lıyor ki A\Ttı11ad• •• 

' . laıı•• nıaııya derecesınde hazır nP 
1 t l\l"' bir de\'lct Rusya o muş ur. ,,ı)Ş 

haıırlığı 1933 d<>n sonra başla ,., 
ise, Rus hazırlığı 192f ),Jındıı :ıs· 
sö1de iktı<adi faka.t lıa~ik~tteb•l' 
keri olan be~ scnclık plan ıl\ ...,11 
İlanııştır. Bu nıüthi~ h!J1'.ıT.;"cı• 
A nupa için bir tehlike le•k• bit 
tiğinc ~iipho yoktur. Bö~·lc t'"' 
kuvvetle ancak Aln:anyn çarı> · 

bilirdi, . ·J;r•t 
2 - Rus rejimindeki "'\.ııP 

Rusya hakkıuda yazı yazan ıııı· 

çoğu, Rııs halkıııııı r~~~ıi b:~ıil• 
senıcuıiş olduğuntı ı 1.~ ıot\1 
lcrdi. Buıılara göre, rcJ""ırıısJI' 
göriir görmez yıkı!ncaktı. A ııe
lıırııı Rıısyaya karşı harcl<el:Jı1'' 
ccrkcn, ne derece buna ln3 ·ıı,ı" 
lan bilinmiyor. Fakat eğer 1 i:"'' 
mışlarsa, hayal sukutıı.na ~~18 ıı 
nıış olacaklardır. Çünkiı ·r p.f' 
taarruzuna hedef olan hlçbı ıııF 
rupa memleketi, bu uokt~dn tilı.ıı 
ya derecesinde iyi bir mı 
verıncıniştir. .. -ıra~ 

3 _ Rus nskcrlcriııiıı d?';.~,.;w 
\eri. Rus askerinin çok iY1 ~ıd~ 
liigün~ tn.rilı_ ):?•~taktad!'j !ı•~"'. 
ı:'l \'azıfeyı gucunıın yettı~ . 5ı;Jı 
yapar. J/cd~kiırdıt. Hnyatı.:iİ t~ 
kar eder. Bunu Ruslarla do !{"' 
ıııillctlcr yakından biJir\cr.f;!Bd• 
müoist Rus askeri, bu 00 ıı11~· . ı k• eski Rus askcrındcn ger 
111 11, o an'nnC)'i yaşnt111ı~t~.;;t11:1'" 

İsle bes a:vlık kanlı bo~ ' ,-~ 
> • • fl\l~p 

nın kısa bilançosu budur. ı,rı-
soııraki safhaları hakkında ~t:ıP 
lıaııgi bir tahminde bıılu~ 1"!.;p t 1 

1• • • ı flP' r ise, boğuşmanın ge ı~ııunı 
1 

.ııı • 
mek dalııı doğru bir har~ 

(HALK SÜT@} 
Bir genç iş Qrıyor ~ 1~ 

E'ki ve yeni 'fürk~& biil<~ııç ~; 
ı:ı1uhas~bc.ye az çok .iışina bır ~elet'"jc :J 
.sust D"ıuesse.sc \"Cya licnı-cth31 1cl~~ ... 
arıyor. Tulip olanlur:n SoO rıı"" 
llalk Sütunu K. O. Ruırı..ızıJil:l 
caatıeri. 

~ .,ır 
. . 1' 1•n· el''ı. 

(iş arıyan, ı,, vermek ıs· ,ı'ı ~ 
müş-:tülü olan vatandsşl;.rat "ı:uto.:ıtd ı1 
ze gönderecekler! llinlar btı rııcııl<µ lil 
parasız olarak neırolunıır. ~1,ı ~( sunllere cevap verit!r.. NeŞ~ ~C " 
s.!rasiyle yapılır ve ilstüste b:r 
fa tekrar olunur.) 

0 
Bir üoiverııiteli b•1" 

it arıyor .uıı•~ 
Ünlversile Edebiyat 1'•;1,ıı '~ 

birinci sınıfında okuyoroın. ıo .>:· 
yctlnliu imkônsızlığı dola>15b1~ .. i\"tl 

-'· rnec.: \U • c 
den sonral~rı cahfmıui.~ , lcriı 
deyin>:. Talip olan i; s .. h Pİ ., 
Telgraf H::ılk Siltu:ıunda 4. ~.., ... 

der'P" 
zuna ya.zm3larını rica e • U 1•'~ 
Gelen IJ Verme Mekt ~ruP 

• a goı:ıO ·al1" Bayar. lna: Namııuz dır. \ o,Jf', 
bir is ,-erme mektubu var Uc sö~ 
mak üzere adresiniz.in 11~~ditilıl1 ' 
Lnemurluğuna sür:ıtle b-
rica ederiz 

r 

~I 



(liu .raıunn mettnıen Anaoına 
AJa.'ls.t biı1ten1Prınden :ıhnmt'ilır) 

'f elfıis eden : Muammer Alatuı 
L..ı:c!radan rcs~n bildirildi • 

İtiıcı• 5 ore, kll~ük b:r İng.liz dev. 
1J'" . ilfrcre::ı.ı r,e~n pa?:artes.i 
gt-c(_)si Fra.ızanın Nocma ndiva 
il .Hel'ın<ie karnya çı k.m:ş ve ka. 
)·ıp \"ernıed>:n d~nmü lür. 

1 ngilı z .İ.to l ihbarat Nezal'eti yal. 
nı>. bir erin koluna bi't mitralyöz 
11\t·rınııı! isabet c-ltğın.ni bild ir • 
llıelctt-dir. 

llu deneme ihracı hakkında Al. 
llıo.n lehli~ şöyle ~öylliyor; 
. •23/M sont r'n gecc~l İngeliz. 
~~? Fransan ın M3nş sahtlıne bi-r 

1 
a~ vapurla b' r çı karma yapınıya 

hesebbüs elmi~!.rdir Alman sa. 
· 'ı•tidafaalart braı ından \•ahim 
a ı ıplarla pii:skl!rtülmü~l~r. • 
AYni teblıgde A:lman hücum 

~tlatıııın iııııiltere sah'llerlnde 
f k !ad• yüklü dört ticaret ge. 
~ ı ' batırdıkları da ,Jiıı·e edil. 
.. ,~kt ci"r. 

fıt:RLI, 'DEKİ KOl\FERANS 

Ant.k->:rı.ıııtern üdü pakl:nın 
"°'se dh ,. Ilı ne ı a uıat:ımasma dair 

t 
~.-ıı; m dün Bcrlinde yapılmış. 

ır 

t· ~u rn<?ras!m c.snaşmda Bulga. 
.::•an, Danimarka, Finlanda. Hır. 
' • ' R 1 .. an, omanya \'C S ov.ık·:a 
~''""'•sıllerı mcmlckcUc·ri~in 
e<kta . , k' . , l t , gıra· · ırr ne art r o an pro. 
h0~olü ııN.ı'~ırı,Jardır. Nankin 

'1k•"rrc'ınin 1-Iar c!y(' No7Jrı, 
!'!kın ç.n hü-künli't.niıt pakta 

ıı: dit.il? dair brr telgraf gönder. 
ı •r. 

,1llaktı11 } nih:nmc.>nıe ci.::z.:r o1an 
"' .. ,.. . l <o de şöf. <lenilmtktcd:r: 

llı •ita ya Krali:;et hükü-ıı!."'i. Al . 
lıı, '. Raylı hü~t'.ı~t? ve )&pon 
. • Tl1.orlu\: hukuınellcri taraf. 
~ın,ian komünıst enb.~rnasyo .. 
ı Jlcy!ı>ne pakh ilk olarak im. 
ıı.ı:dt~ dP~l~ler sıf&tile yapılan 
• t uzer.ııc bu pakta girmcğe 

a <'el'l"ll devletler ı]tilı.ık ta. 
'o ' • 

t""nı yn?t ~, _l\lman Rayh 
<' •ıncLne bile c<>kler \'e bu 

"k. ~ ımet <le talr»nJ111c.ıi aldığı 
1ııan, bu lıabPrı p-.ktJ dalıil bu. 

'\it n d.. d · . ı~er cnc1. ere bi d:re • 
k,i. p k' . . l ,. .. a ·,a ı:·r"<, t.a cpııame A l 

et. .. _R aylı hük~rnctıne to\-di e • ~ 
~.:•ııı giınden .l'b:ıren mer'i ola-

ır .• 

\iı:a<·ın uzat.ılrııası miinasebe • 
tıı' tner«s!'lllde hazı.r bulunan 

lı~bt_elif dc\'i·el ndam'arı nutuk. 
l soyremişlerd.r. 

Ci· falya Har'.ciye Nazırı Kont 
" ~o söyledıği nutukta bühas. 
~ll' stir lci: 

İngilizler, işıal altında -
ki Fransız topraklarına 
k üçük bir ihraç denemesi 
yaptılar - Yedi hüku
met Berlinde, bet sene 
uzatılan üçlü pakta il -
t ihak ettiler - japonya 
ile Amerika arasında 
mahdut bir anla§ma e • 
ıaaları üzerinde müza • 
kereler oluyor. 

cYol çelin ve zordur. Biz yal. 
r..ız Bolşevikliğe karşı ayni za • 
manda onun miittc!ikl.eri.oo ve 
yardımcılaruıa ve bu arada ingll. 
tereye karşı da savaşmamı7. l ıi • 

21m geliyor. Fakat biz denur bir 
a r.imle, !lOr.>ılmaz bir i.ıııanla ve 
milletlerim izin -en btiyük, en 
kıyım?Ü! b ir mi:r:ısı olan mMe • 
niyeti muzaffer kıl ın3k için sa • 
vaşm1k ve ycnmc-l: lôzun geldiği 
:kanaatil~ bu yolda sonuM kadar 
:yürüı eee~iz.• 

B~ndun sonra, Macnr Başve • 
kilf. :-rançuko e!çl.sl. Dant-rnarka 
II.1rıciyt? • ":;· ır~, Firlar:rla Jf::ır! .. 
c:ye Nazırı. Romanya Başı·ekil 
muavir,i, Hıı-va\;-.:_;ıı Harit·lv~ 

Nazırı. Sl<>vakyı B•'"'\18:. İ~ • 
panya Har'ci~ l'' anrı b:1"er nu • 
tuk ;öykmL';lerdir. 

JAPO:-.'YA, AMERİKA İLE 
AXLAŞIYOR MU? 

Ncvyorkta çı:tan Herald Tri • 
bun g~z"1.-esinin Va>;ington mu • 
habiri, Japonya üe Amerıka ara. 
sındaki gerginl;ği hafifletmek 
ve Pas: i•kte hat'p patlamasına. 
mani olmıya yarıyacak mahd ut 
bir anlaşma üzerinde konusu! • 
duğunu b;Wi.rın~ktedir. 

Pasifik m<'<ıelek!r!nin umumi 
b'.,. ~~kilde lı:ılli imkansız görlln. 
düğü '<;in, ş:mdt böyle mahdut 
b'r anla<ına yapmak üzere mü. 
zak~ esaslnrı tesh't c>ditm~tir. 

ARAP İTTİHADI 

Amman'dan bildirildiğiı gö • 
re1 Ür<lütı Eu11r1 Abdullah par • 
1im·entonun açıirr.ası miinosebe. 
tile bir nutuk söyliyuek demiş • 
tir •kı: <Hükılmet, ölocn Kral Hü. 
seyinin izl;;ri Ü7..€'rindc yürümek
te \'e Arapiarın birlc~'"ll\ , ·ne ca .. 
Jışnıakt1<dtr. Ht'def edindiği~z 
milli gay•ek-re erşimel< ıınk.:.nı 

hakk•nda n;kbin b!.liunuy~rum. 
l3ritanya Başvrk.ili ,.c Har:c:ve 
Nazır: Arap milletleri arasında 
bir federasyon vücude gctiri.Lm~. 
slne 1araflar old•Jklarını bı ldir. 

mışlerdir.> 

DÖNKERK ZIRHLISI 

Poris rJch·osu, Fransızların 1940 
1Pmmuzunda Mclsl·ikeb.ir bom • 
b"aı·dımanında, Oran'<la af!ır ha. 
sara uğr1yan DônkL" ı'k zırhllsı nın 

\amir edildiğini ve serviS".! g"' • 
meğe hazır bir halde bulunduğu. 
nu bildı.rmiştir. 

r--=:;ı:ı;mııı:-=--=-:ımal!l!lm!!lllliC2 . :. """'•:" 

Emıa sat ı n almak isteyenlere: 
Emlak ve Eytam Bankasından 
1 

Emlak satın almak istiy enlerin bankamıza müracaat
i~ Pazıu·hkla satılacak em lak listelerini tetkik etmeleri 
ıı.n olunur. «1015111 

......: .. ~ :.: :A: ;.-: ~ .. .-.... -.-..-.,.--~ ts ·· . :;.,.: ..... .._.~ ... ....,. .... , ~ 
11Yük zc.-k. .. Heyecan \·e zafer gününü :kı~lamağa hazırlanınız. ~ 

: A ~ .. : ~" H~~'~' ~~M •ii~l<~i !:!, D E ~ 
A.Y MİLLAND - PATRIClA MORİSSON - AKİM • 

TAMİROFF 'un yarrı ttık.ları Tamamen RC'nkli ~ı 

_ VAHŞi AŞK~~ 
. ::mat. ııı:ı .. lc:-etıerinin bü.)'ük fırtınalarının susturamadığ ı , çıL 
ıe~ ı:ızgarlrırının durdurama d!ğı bütün kabh~ri atqliycn en gü. 
lı bı:·. aşk ·romantdır. ~ 

u rnu,lcsna gece içiu ycrleciııizi şimdiden kapntnı unızı ta \' s İyc ~! 
- eder iz. Telefon: 43d95 ~~ 

r
. .. ~ .... ... :..: "'·"'~ ........... .. :.:~:.: -

~ ÇEMBERLiTA$-: 
~ SINE1\-1ASINDA . 

1 
Bugün Matinelerden i t ibaren 

Uiin;-a Komikler Kralı LOREL - HARDİ tara!ıııdan ! 

yaratılmış 

~ 1- ACEMİ AŞIKLAR ~ 
TÜRKÇE SôZLO 

}} . RlJMBAlARahkŞARKISJ ~ 
Dans ... Müzik ve neş'e filmi ~ 
i!anten: Çok enteresan K ÜLTÜR ~ 

MOSI<OVA 
taarruzu kat'i 
saf hasında 
Londra 26 ( A .. 'I.) - (J:l.B.C.) 

Bütün Moskova ccplıtsi kc~inı • 
lerinde mulıarel;cler ~<ldı::tle cie. 
varn etmektedir. Dün gttcki res
mi Rus tebliği, yeni bir yet-den 
ball3e'tmektedir. Bu yer, Stali • 
nogor.sk şehridir. Sta·liı>eg<ınık 
Tula'nın 4:i ıkilometre ce1tubu • 
~a.,.ktsinde), ~"e Mos!©vadan 200 
k ilomC:.r c- u:ı:akto.drr. Anlaşılan 
Alınan lar, Tu la 'nın b tihkamla. 
rmı aşarak Staliııogoı-sk 'a \·ar • 
rıuşlardır. Almanların .ilerledik.. 
!<eri rk incl biT tı-0kla da Mo:;ko • 
vanın 70 kilometre şhnalig,.rbi • 
s1 nde kiiiıı G<:ıra 'dır. Alınruıform 
hedefi görünüş~ göre Moskova. 
yı cenuptan çeı·lrmektir. 

Moskova :radyosuna göre Mos
kova ch-annda muhar< be kat'l 
~afhaya girm~ir. Moskov::ı rad. 
yreu dıyor kf: eFa~i>stleı'. rne,·cut 
tank tiimrn!erin:n ~-r.rısını !:ırrbe 
sürmüşlcrcl'r. Fakat <lü~m; ıun 
hamle.si kun·etinden kayl;cdeı·

ken kıt'alarımızın kuv,·-c~ti ve :.ı 
zimleri artmaktadır. KuV\·eı ma. 
r.ev;yesi sarsı lmı~ olan dü~man, 
ikışlamak hırsil'.! Moskovaya sal. 
dırnnaktadır. 

ATATÜR K' ün 
hayatını kur! .:ı ran 
saat aranıyor 
Ebedi Şef Atatürkün Umumi 

Harpte Çanakk3lede üzerine bir 
kurşun isabet ederek ha,·atını 
kurtarmış olan cep saatmı. imal 
eden İsviçre f:.tbrikası, bu saati 
te.>lim edene 10.000 İngiliz ~,rası 
vermeği \•adetm~tir. İzmir Be. 
lediyesi ise saat bulunursa bunu 
s&ttl.l'mıyarak Atatürk milze 
sine koyma k k"ranndadır 

Garip b r arar 
(1 inc·l S:ıhl!C'dt":ı. Dc\-am) 

~t yoktur. Biliıkis meımnmıvet. 
le kar~ılanması ıcap etme kt~ir. 
Halbuki asıl garabet işın ıkinci 
safhasu;dadır: Dekonlı~t. \ ·esti:re
re bakacak hademe bularnr.mıs o. 
lacak k1 buras ıuı idaresmı h&~iç
ten birine vermı;, ı lal~~Ieıe 
de bu adan hcr gür.. \•es ti.; er iic .. 
r eli vermiye mecbıır olduklarını 

bildiımi~lir! .. 
Son T~lgraf - Değil ır.l·kltp

lerde, Üniver~itede; halta resmi 
~ire lerde bile palto, şapka, şem. 
s1yeler için c\'estiyer ücreti. na· 
mile bir para a lınmaı.ı hiç de u. 
sulden oimadığırıdan bu kararı 
hayretle ıkar~ıityoruz . Ünh·crsiiıe 
gençlerinin bir kısmı çok oğır o
lan kitap. dl'fter, ibate, ia\'C, tah. 
::;il masrafiar ını bile zor temin 1 

ederlerken hlr de hcrgün en asa
't· beş kuruş ı esti yer p~r:.sı. ~a. 
sıl verebilirler? Üni\'<:rs:te had~ 
~ kadrosu kal bal.ktır. Koca 
kadroda bu vesı: ·eri idare ede. 
cek bir kdcme bukl'an,adı ını? Hadem<> ücretini de t~lebelcre 
öd€tmek hiç de doğru değildir. 
Rektörlük şu h"·:.m ve yanlış 
karan derhal düzeltmeli, vestiyer 
parası mecburiyeti hemen kal • 
dırmalırl:r. 

Bir doktorum uz 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

ve hastanın yaimld ığı ameliyat 
masasınııı etrafında toplanm ışt:r. 

Tek başına bir 
tank zapteden 
Teğmen 

Kahir,, 2G (AA.) - l~üytc·r: Ceı~u . 
bi AJı-!ka k tt\·\·cUtri ıu~7.dın.iekı bJr 
hu~u i ınt;h:ı.b!ria l>:ldirdlğiu~ &ıire 
Ccr.up ~l\ı:rik:isı ku\'\-·ct'c. ·ne ,";cu~u~ 
bir IC'Crnt•n , hal!hcııırda &I;. Çôtünde 
gtçe-n iruhru~ e.;na ;ndı, yahfi" ha ... 
şıı1 a b1~ dü-in1a:t lanJuııı zav~etmi~tir. 

Ttck knı1ı koyma ",pta sıı:, 1ıı1 blr 
tuır.,yonu ><>vkeden te~•n, bir dilş. 
m:ın t~ınkına les:ıclilf ve takip temiş v& 
atıi nıenzilhıe Cirince kamyonu du_r.. 
dunn wş la•betU a tı0ı,. ıe diı.şman taıı.. 
kını l.;e yaramaz hale ı•tınntııt!r. 

Bundan sonra k amyonunu dth;m::tn 
tonlcının yanına aUmı ltş ve ol bomba. 
siyle tehdit ederek t a n k ınürcttcbah.,. 
na kendi ııeı..areti ;ılt ında Cenup Af • 
rika kU\"\.etJeri haUo:.ır:ııa kadar flcrte .. 
ıne~!ni bHdirır.işti[',. Bu .:.ubı.tj•ın cc-sa .. 
I"C'l ve tf'-;iebbü.sil saye ;İndf', İnglltz 
k:J\\ctl.er!, hC>ıren lıc-ı'r.'cn ~a~lum l:.Jf"4 
de bulunan yen! dpte bir düş.T.an tan .. 
kını lıuıün toferruatlyte letldlt ~.._ 
biln;c~ ~1rsaLnı bul:nıı.ş:~,rrlır. 

~----
Küçük· motörler 
Bulgar ve Rumen 
sularına gidebilecek 
Türk bayrağını taşıynn \'ap'.lrl<ır:n 

Bulgar ve Run1cn Hır..anların:L seter 
yapn1alanntn menolunduÇunu yaz. 
mıştık. Dün akşam Ank:n·adan selen 
yeni bir t!'ınh·lc ynlnt'"" 3C'O tocn J:~dnr 
olan küc:ük motörlerin, tehlıkcnin 
mevc •;yı:t1 kendllcr;ne bildirllmek 
üzere, buna r.lğmen iste-rlene scltr 
yapmalanna müsaade edilmesi bildi .. 
r11mi§tir. "\'apurlar h:>kkındak~ mem
nuiyet b:,kidlr. 

LlBYADA 
(l inci Sahi!•de'.'l De ·:ı.rn) 

nı.ıbunda bir Alm<ı.n tayy.:!rc ' tar.ı. ı.·J. .. 
betle bir düşman rr.Utı.tnıuat treruni 
,,~cşlerr.l~, ~iddctlı. l..l:r inf~hlk olıl'..uj 
\·e d~ıniı')·olu ncnrl;yatı tan.aroen :ı..e

siln1~~tir. 
1\ln~aıı. rac!yusu, "'ro ko\. a ccpilc::in ., 

de ve mt>rkez ke~iı:riıı<l·: Al!n:ın u:
dı.:.l<ı.r•nın eh~n-~11.yC!tn Herl ,)"i.j!.er 
yapıığını lıildirırckteda-. 

Afr,k;,1 cephesinde, İn~ iiz tc..:.rı-uı·ı 
:h1ihv·er ku\•ve~rl tarafından püskılr .. 
tülmtişttir, Yi ne Alıran r:ı.dy<J:otlnun ı 
neşriyı:tlr.<lan nnl.:ışıld.ıf;ına güre. Bcr
Ho rı"l~cri mnhfllleı i, I ·•il: erin ce. 
r:ılıub ' Ak< f:-rıiz h:~'eı-i ara~u::ıla 
bı~ladtkt rl geııiş D":ikyaşta ııareke!.ln 
z.rhtı İngll:z bıı-li.:I r;"t'n üç gunde!l.' 
beri bir ı;cdi!' açı- .ğ1 m'1va!L1k oı,. 
rr.arr:al3rl ha•ei.>iyl.c', Jır.didcı~ akl. T.r-.. 
te n:alıkOm uldut ı k n 11t nd«ll r , 

R l!ZYELT Hl'~tJ :Sİ Bfil 
l>fi MES~İL GÖ. Dt-;RİYOR 

Va~·ng\oıı, 26 (A.A.) - Reis Ruz· 
velt en-elce Sovyet Rusya ve Fran· 
sada Birleşik Amerlk• Bllyilk Elçisi 
olan l\'I. Villbm Bu llit'ln ltendl hu· 
su~i ınü ınC'Stiili sıC~liyle Or~a. Ş::ırkn 
gıde<:eğ.Jıi ~i:ıylerr.ı.şttr 

iNGILlZLERE GÖRE 
Lonira, 26 (A.A.) - cB.B.C. • 

Kahircden gclc11 •.rm h2ber[<,re 
gnrc L'byrda tanklar ıırıısm"a 
.muharebe ş;dddiııi kav~dc"rkcn 
iki rr.ubasım tarafm pıyaddcri 

rr.uhim bir rd oynam:ık actır. Si.. 
dl Rt·zekk tankkra karşı koyma 
topla, la tJLhland ı rılmı~ olan Ce
ı;u''i Afrika k~ı·,·etleri. Ahıanla. 
r:n iddetli bir taarruzunu pus
kürtmii~tür. Kahircrl<>k.i 2skerl 
mahfil!Lrin zonnına göre bu Al. 
man kuneti ric'at için garbe 
doğru kendisine bir yol a~mıya 
çalışını. ise de rr.u\·alfai' olama
mıştır. 

Tobr uk İngiliz garnizonu, daha 
cenuptaki İngiliz ku\'\·etleriie bir. 
le~miye muvaffak olamamı~ ise 
de yayaş yayaş ileri yürüyü~f:.na 
devam etmc-ktedir. 
Haliçte bir kaza 
B u. gece Gui K öprü.-;U O:ıiJ.nde

bir kaza oln!uş ve bu yüzden I l aliç 
vapururlcırının Eyüp - Köpr~ seter 
leri öğleye kacl.rır y~ıp ıJ · ·:r.rıırııit~ .• Y;, : 
ni Eyüptcn gelen \·ttpurlar ~-:J:cak Ka • 
sımp::ı.şa ve Ciballye kadRr iliyebil· 
mLılerıliı': 

Havuzlar OnUncle denıirli d•ıraa 
4Silmer• ş:lebl dolg~ları..'1 )idÇet!ı·dtn 
demirlnl tarıyara)( •G:ızi> küprusü .. 
nun üzer!ne bir.dirl'1İ$ \·e ·ner ktb:n 

3 -SON TELGRAF- 2 6 '.! nci TEŞRIS 1!1-11. 

Hayat pahalılı- 1
1 1 EMNI ET SANDIGI CLA LARI ·ı 

ğında normal'in -~------------
• • •• Pazar:;k:a Taksitli Emlek Satl~n 

gayrısıne musa- 1 Sekiz seııede ~~ 5 faizle ödenir 
ade edemeyiz .• 

(1.Jaşm a'~ tr.n 1. \ ,!:"'ı) 

l irınck , bu ınUJe liıı en tabii bir 
hakkıdır. Hükümct i ht ikfır!n nı ii . 
cadclcyc e.as ola n !iat l<'biti 
muan1elelerindc aratı~·• , tüccaru 
t!meljnin, bil gi~iniıı '~ ~rnaye-.. 
s inin l.arşı!ığı olan hakkı vermek
tedir. f'akat bu hakkın hududu 
fc, kalılde hallerin yarat lığı bula. 
nık ha\•a ile değil, milli gelirden 
bu ziltnrryt dilteet'k hissenin nor. 
m •, ölt:ii ' ii ile tayin edilmelidir 
ve Cl}·le tayin edilınekte!lir. • 

EıuliiJtin Stmti 

Ectirr.rl<apıda C:aklra,;;. 
H..ıı~çeı r°!ki ~ ~ sok~gt')d,i l 

No. l ı . 

m:ıabc.~~e .urle 
... :, yrnl ~:?, 2ts 

Ü!lkı:.:d;ırtia Pazatha ı nıahalle.:ı::ıı .. ,e Kı:ı
raıranlı wka~ında "'kı 27 nal. yeni 21 
No. lı. 

Üski..ıd:t '(la ~larui AH Ei.t·ndi nıah;ılie ... 
EJJ.de Kerc:.tl'cl sok&, md;;ı; e::>ki ve yeni 
2 No. lı 
Beylerlıeyu1de Eürtı.ınlye rnaballa;lr.Cfe 
ıtuunaıa 1JOl<ağuııla eoki 12 nıu. yl'tlİ 
16/1 , 16/2 No. it. 
.Beyierbeylnde Bü:haı\lyc ınaha!!f'!inde 
R3s!:1:aga Abul;l!ah ~k•t&:nda e.kl 12 
rnü. yeni lJ/:i I\o. jı_ 

Arso 

40Ö zira ~rs~. 1 

4; 9 metre 69 des!ın• ...... 
Yüksek loönil bu eiinilelcrl ile 

hem blr teşhis, hem blr i~arctte 
bulunmıı~lar, beın de biikCıınete 
ve yurddaşlaı·ına on açık direktifi 
vcrmlşkrdir. 

. 1 - l'•uu·lık ~/12/gH tarihine dillen Salı gii.nü saat H toıı 18 )'& ltııdıır Jı:o. 
ıııısyon h.u:..r .. ııda yapılac.•k ve ıı:ı.yrlme~kuller l'll çok bedel vorl'lllere satıı... 
caktır_ 

Elbet te ki. ihti !ı iir cılar bu mem
leketin şere fli cvludı değillerdir. 
Elbette ki. bu m<'mlekdin ııimet. 
lerin dcu bü~·ük (;)çilde faydala. 
nanlaı ın kanun, nı:r:tn1 ,.e nH·n ~ 
fa.atlerinıize u~·,,unt vz hareket <'l · 

meleri takdirinde onları h alla en 
şiddetli ekli ile ııygun hnrekcle 
mecbıu etmek en l•hii , . ., nı i!! i ı 

haktır. Elbette ki, her siıy'in ve 
her emeğin ••l ıi h h" '·kı , .e k or~ı. j 
lığı nıınnal öldidiir. 

. 2 - P:ızar~ ta ~akaı·rür edecek :at.:.~bedellntn dörtte b i rl peıin, ıeri kalanı 
sek.iz sene<lc selcıl mCsavl taksitte ödeni r. Twltl•r o/. ' faize !Abldlr. 

3 - T_f::_!tter ödenincıye kad~r ga.y ı·!n1mkul Sandığa blrlnci derectde ipo
tekti kalır 

4. - F;.ı.J:ı ta!.-11.\t içın Binalar St-r\·!.sine rnUr:ıcaat ~esi liıund.:.r. 10141 

O hnlde hü klim H ın illi dutihn 
şııılur: Dayat ıın ır.lıh :!·n da nor 
mali n gayrisi ııılc h içhl r harekc to 

1

: 
hükumetçe, nıillclçe mii• aadc et.. 
ıniyec<"~-iz. 

ETEM İZ7.ET BENiCE 

Har~. :ı~~~,~~~~ı / 
liyen emı.o:tir \.~.:ı1ziyet RtıSlar fı;ln • 
cldd! \"f' l\-tos..'tcr.-"n.nın Şin-:a~den thata· 
s:ylc <ı 1 1>.af ar gon ln· "k~edır Dür. de 
yazdıg..ır.:,ı: \" th!lc Rt.· !ar bu teht:. 
kf'yl ci.:ha :-iy""de kuv·~:etU bir muka
bil taı:~u. .. la sa\·u~tuı-abilirle-r 

ALKAZAR 
Sineına'°ı 

BUGtN: 
Mal:nelcrd<'n itibaren 

Ba~ döndüriicü. ~mthiş, be;-e
canlı salınderle dr-Ju büyük 
scrgtiz-eştl~r slııcnıa rom.anı. 

CANLI 
_ ATEŞ 

RICl!ARD ARLEN 
Al\DY DEYi. .E 

Kara elmaslar iılkes;r.de ya. 
şanr~ Jıai.Jd bir ,·ak'a. 

Petrol ku,·ularııın esrarlarla 
dolu muhitir.<le heyec~nlı, 

rr:i"raklı bir sergiizeşt. 

l l\Iacer a ... Sabot&j ... G rC\' · 
ler ... Kanlı lakiple ı· ... A. 
ıuele İS) a nları, Gaz harbi. .. 

Ct-nL1 pta Rosto! b )f~Jnde R11slar 
rc.ı.:.krıbil t.t~rı-uza gc ;t:!·lcrHu bild.:ri
yorl:ır. Ma:cşal ı ImL.t<."rılH1nu.:1 Ros~ ı 
t- f' : kurt.armok u:nfr'·'.e böyle bir te. 
şebbl -te bulur.at" . .,. na dun"k.ü ya.c
n,1zdrt ibtjm:!1 \'tt·n·ı, ·'<:. B•Jr..da ~nu-

1 
va!fak olı:.ın.az n, ~.lnd clfnd~ tut' J ·u 
Voroşilot~ad i!e d:ıh Şlma'inde "ı . 
z.anan cep: ~.ni. g,.1 in ı;J. nıccb ır 
k.2.·ac;_ .u-. Ru~lar '-"\\clc-e 3 Alman Ht>r r.alır. !. her safh.'.l!l ba~· 

' tumenlni 1n~ha ett:kı r~ni bıldirmi;· tanba ... a hır harii':a, ba~tanba-
le:rdi, Fal ~ gôruth.ı~ gVre Rusların ~a bir lıt") ccan ka)"'Tlag' ~k. 
Rosb!'u ::ıırtarmnlJrt ~•lır.ali ozd:r. hc:ccan \'e- ihlıras bslcrini 
A;n1 .. nlar, Hu ya,)"J l3:.ı.1tu ıı~troluıı:ic b. ır araya to,.ı yan cmsalsız 
\·e l ·ar i m ı.tevk;fya~u·üa ruıl~m l'- ~ 
den \"C Herde!\ haı t•.kfl t Jc·c n:.wıcew.. • n;acer ntar, kanlı cına,yefler 
nlıel bır se\icıılC'C'YŞ noktasI oıcın bu w romanı. ~ 
n:.e\·kii müaai~a iç~u elden gelen, ya· 1 
parok\:"rclır .ırıın•••••••11111••••.,. 1 

2) L. lbyo cephosir.ıl<-, son va2ıyete ""l'' ı ·· ·ı 1 u-u unç u , .o eg encrli haft a 
gOrf", lng;Iizlc·ruı unÜ(tl ıı.mdJık bo~a 
gltnı.!,; glb'11ir. Biı ılm!t To!mık'lan ve ba~lılor... 1 
Cenuptan taarruza geçen iki İng·1l1. B U G Ü N 1 
ku"·vetinin mul·aff3k ol :11k ıierlen:ıe. 

si \'e Tobruk Cenubucda lE-$ert.k 
A?n1an - İtalyan ord· .ı. 11";.Uv-a.s;ı.l.ı:u· 
ı~ı k{'-silmcsiydl. 

ıı.~iliı:l<'r bunu he.ı1uı; yap.ıma 

lardı .. : 
A - Tvbru.ıc carr-... zonu Cenup isL. 

.k<1c::ıt-Hnde Seydl R!7 y C::J .:ı ill'r .. 
len.iş; fak t Alrran _ i·;ılyan ır.uhS.• 
bdt"a {en:bc.r:ııl ya, •P C'1kan•iı.t.'"''.ŞLr 

ELi. tu\'\'Ct li.crllyc >tld.,g. Lülgede 1r-r
Je,.erE1< ı .~\·zilcrlnl ta k1 etır.: .ye ktı
y\11'1\l'. t•ır 

B -~Cenuptan hereke! e ic-n i:,gP1z 
taıık trliklerI de Elgoh! eh· ında 
Aln,fut -· lt yan zr:ı-tı;.ı b:rlıkieılyle 
nıcharebeye .. '-l• • r."W:, t• dt... ll ..-:.ı .-e .. 
nKt gtirerek dı rald rr. !;r ALT.ar. -
İngiliz tcbli~cr'.ne Lekılıt'!"a, fngUız_ 
ler bu muharebede L' r t.ınk E\•:ısını 

taır.an1en kayôetın .:ı:lc... lr. R :nd;.ın 
anlaŞ"Jlıyor ki, AlmJn - İt!Jlyan t .. ı:k 
b!rllklrrl, Cenuptan g ... len İngilu 
zırhlı t;tri kleri.ne Elgobİ't:ı:in Şi~lır
den vr Garbinden n1uk&,bıl ~aarrLTza 

geçınişle[ ve İng ilLc. k1.,;:µ_•:nc.s1nı ônl~ .. 1 
r1'ti~lerdir. Bu ınuhartbc o~vam et
ır.J'kled lr . 

C - İngiHzler bir tat-:.,) l~rc-:tı.:• ~ ne ' 
lüzum olacr.gına t'.ıl'd dcıl. ıht!mal ve
rlyorlor. Pıuridan a.L crı.lıycrrı_~z kt, Al. 
rr.an - İta:yan orciu.suuun geri ml:. 
vas.::ılası henüz ka.patılan~:ınuşlLr. 

:IJatiııckrdcu itihareıı 

Şehzadcba~ı 

TURAN 
SİNEMAS I NDA 
~imdiye kadar çninni~ ol· 
dukları f il i111l~rin en güzeli, 
"" kalıkahalısı. Ho~ bir' akit .. 
l'ğ l cnceli bir hafta ge~irınck 

hter,cniz dün~·a komi kler 

Knılı. 

LOREL- HARDi 

ACEMİ 
AŞIKLAR .. 
TürJı:çe sozlü ve dayanılmaz 
derecede eglenceli sahnelerle 
dolu ola'l filmini görrr.elisiniz. 

Ayrıca: 

HAPİSANE 
Kaçakları 
NA=-ıCY CA ROJ.I, 

GEORGE; :lll.' RPH\" 

1 

j MAHMARACA: 

• 
1 

ı 

Amcrikadıı btı senenin birin· 
cilik mükiifatını kazanan: 

~ CIHAN!N EN BÜYÜK 
kişi(i 

TOMAS • 
~ 

~ 
EDISON'un 

HAYATln. ~ 

,. 

Baş lllü ınessili: 

MIKEY RONEY 
2 nci Film: 

Dahi P-01b B a!iye.;i ~ 

ŞARLI ŞAN'ın 
Titret ici sou h arikası: ~ 

:~ ŞARLİ ŞAN. 
Panamada 
SİDN~YıiJ,;!'OLER a 
~ BUGUN' BAf:.>LADJ .• J 

HILDE KRAHL 
Ln Yc·ni Frını 

MUKADDES 
YALAN 

GrŞmAr R~K~~ 

-

S!nem:ıSL.,_ıb dC\'ilm ediyor. 
. ,~ 

2 N C i 
HAFTA! 
1 1 

AL[MDAR Mi L L 1 
SinemalarıDl inleten aJkı., lar 

ve tenhürat arasında n~ını 
dünyayı titretmiş Türk 

Başbuğu 

SELAHADDiN 
EYÜBi 

Fakat bu esnada doktora bir 
yorgunluk gelmiş, oturmak ır.ec. 

bt.triyetinde kalmıştır. Saat on 
buçukta müthiş bir kriz başlamış, 
doktor arkad~ları gder ek teda
vi.si~e koyuknuşhırd: r. Bwıunla 

beraber buhran geçmemiş, daha 
artmış, n ihayet b ir buÇ'Uk saat 
süren bulıraıı;;lan :;onra Orhan 
Lütfi Sonc~r ~a~t ori ikide \'efat 
etmiştir. Vefatın kalb hastalığın. 
<lan ileri geldiğ i anlü~ılrr.ısta·. 
Doktorun \'efatı ün:versite mıilii
t inde büyük bir teessür .uyand:r. 
mr~tır. 

1 
girip ç:ktı.;1 delikleri krıpatmı tır! ... 

'':.pun:n çekilme~ı iç'-. moturl;-rle 
ugrDşılını~a da n1U\ afra~ oıun::un:-ı .. 
mıshr. Saat 11 de Su:ncr> ş;lebi b· 
t:m için su oıl:::r.:ı.k ı~al.ln' .. ın1 Ycık nış 
ve kend· kt:ndıni cer 1t.n ç-nlı;:nıya 
b3~lan11ştır. 

İngil!zier Bardiya ,-c Captı.:J:\.~·nı.<n 

Garbindt: bir yol ı:a\. ı:-~g: uzl·ı ıncic 

bulurun Con~h.t'u. &~d ctı khı:nl J L 
dirlyL•rlar, 7ak.al Dt - n :ıl vi,ıJ;: bır 

ehemn:lyctl yoktur. Ş; ıktan G:ırbc 
aogru y.ıpJacc..k cephe ınuharelıelerı

Je .. '\l:n::"?": - ita:yi'.n "tl-.. ô\i.nu matli~p 
\-._. irr:ha ct:ı:ek ih -...-a:: --zdır Dlyla 
b:r :ı."llt"W. "fak.yet. 'J'ı Orl .:.'tan \'e Ce. 
nt~~· n t...arr z <"den ku at a ku\· ... 
vetlc ·!r..n biricştnc ıne ve ;\ l"'! n 
i~aly:ın cı dı-Js:unu tc" ~p;ıe lte , I" 

ha~clJc1ere mecbur etmly(" ba h di. 
i~te- tngilizler, bu i~ 1.e ~cnfiz rnuv:iti~k 

.ı:'\!nı.:rikan g;u.g,)tcrle ... ..nin or
t.ıya s~ç'.kl::ırı lıey~c•n \'e 
kv 1 .. u. hapishnrıede LS:• .._ ı~ ç•· 
kar"n ha; tlutlarır P .. hl§ ma. 
cerr.br•a dolu muazz.ım ve 

ve BOZ 
ASLAN 

Merhum 52 yaşındadır. 3 çocu
ğu vardır. Cenazesi bugün saat 
on bir buçukla Şişli Çocuk hast.:ı.. 
nc:sinden merasim yrıoıl:ırak kal-
dırılm ı ş. · 
_ '! • aile makberesıne def· 
nedılmışt.ır. Cenaze ıııera~iminde 
Ünh·erşite Rektörü, Profesör!<'\, 
talebeler, birçok zevat bulunmuş. 
tur. 

BEL 

o1om:::~nışl~rd;.:. 
• Gaıetenıizi makineyi vc-rdi1'ı it 
\·a~>:te kadar heni.11. KOpı ür..Jn gözler 
oçıhn:arr.ı,ıı. <Gazi Köt><ÜSU> nde ~-'· Sovyet tebliği 
s..ır ulur olınadığL nncak gU.~l~ a~·ıl-
dıktan ,s.onra ınlasılabHecckt.ir. F"!,.. (l inci Sah,f ı..en !'C'\.J ) 

kat t.ahrib:ıt yn!)tıgı taıun:n olunn .ık.. rülmü~tür. Ay ı·1 ca ~lo ko\·a ı.· \, a ... 
tadı r. 

1 

rında Ü(' dü~n1nn ta~·.}arcı, i da>.il -
rül ınüştür . 

Biz iki tananı b,,·bcıtik. 

AL:'IIA.'i ZAYİATI 6 'lllL\O~ 

A Mi ı 
Londra, 25 (A.A.) .,-- ~Io,kon 

radyo~una göre, Al ınanlar, Rus-

GUY MAUPASSANT l 
ya 1nul1arcbesinde ölü. ';llalı ve 
esir ohnnh ÜZf'rl' to\kı· i ben fı ıni L. 

yon asker zayi ct ıui~lerdfr. 

d~~t Nmı 
11 den ihbarcıı de.anıl ı 

~tatiııel~r 

TURAN 
j \ıııııı:ı:mmızS::ı:in11e•ını::ıo•sı11ıı•d•a ;ımımm:mırl 
ı 

B L 

tarihin muazzam haçlılJr har· 
hı Türk fümkrinin giine~i 

BUGÜS 
2 NCİ HAFTASI BA~L,'\DI 

DiKKAT: İzdiham olduğn için 
bu müstesna (ilme toplu ola. 
rak gelecek okul talebesin.in 
cnckc miktarını bildirmeli· 
dir, 

• 
1 AM 

GUY de MAUPASSANT 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
No. 45 

Tiukçeye çev:.ren : h>KENDEK F. SEBTELJ..i 

Amerikadaki ıoförler yarı zabıta memuru 
sayılır, onlara en ufak iz bile vermemeli 

Niçın b;,ırm lıuwtde in.me<Uk de 
J kadar yolu yürüyoruz., 

İz vern~tnıek ~·in. OlabJlir ki, 
_.ıeooğlmlz barda •kla ıı"1mlyen bir 
h!tdıae olur. toför bizi tanır ve stüd. 
l'U eJvarm<Ltn aldlğını hatırlar.. !IÜP
hoy ı da""\ ecı... bu gibi hallere rr.ey. 
dan wınnerne.k için, dalına. gidece. 
Jti yf"rı toföre bHdiroıe-mek icap eder. 

Hısso bı;nlan !l'Öylerken, gülerek 
llOVP ota: 

- Amerikadaki eoıörler yarı. zabı.. 
1.a nıemuru sayılır. Onlara en uf;;ık 

bir iz bile vermenıeH. 
- Hakkınız v:ır. Verdiı;i.niz bu dıers... 

ten pek memnun oldum. Tqekkür 
edcrun, 11stadıml 

ııarın önüne geldik.. içeriye •yTl 

ayrı" &iri;yonız. 
Önce o ıirdl.. ben de """ - fakat 

ut.aktan _ takip ediyorum. 
Ganıonlar bizi - kılığımıza balı.arak.. 

:oeyyah sandılar. İltl!ııt fazlaca, Zira 
buraya gelen >ey:Jahlar, ıanonlara 
ıazıa ba.iıfl4 verinnlş. 

Gn raonlanlan biri bemen bana en 
gu7el yerde bir 111.ıaa ayırdı .. Oturd\Bll. 
K.üabalık, neleli bir yeı. 

Cuz kulakforı ıılflrecek kadar lfil
riıltlUtl çalıyoL 

Karıımdald bir başka Masaya 4a 
Mıst.er Hisso oturdu. 

Gan;onlar bol bahşiş almalı: ıııuı,a

ıile etrafımızdan ayrılmıyor. 

- llur•:I eğlence}j bır ye.., bemi. 
yor 

- Buyur\llluz, 
Oturdum. İki l'llbaacı .eyyalı gibi 

konuşuyoruz.: 

- Şu Ameriblılar Q01< garip iBBan
lar. 

- Yal ltıı: ııanıbetle 111! karıııl<ıftı
mz? 

- Evet. :Biraz ö~ birine cMister 
Kook> diye !ıltap ettiler. Halbuki ke
limenin manası horoz denıek.Ur. 

- Belki bir tavuk ismi de vaıılır. 
- Olablllx. İnsanlardu hayvan JE. 

mi çolı: garip ge!iy.n:. bana, 

Artistler kon~'"lruıla.rına. devam e. 
derken, biz de·gözilmüzii sahneye dilı:
Uk. Kulatımız onlarda. Dinliyoruz. 

<- Demek ı.ı, Vllsonu da kandırdı
lar, o,.ı.. mi?> 

<- Evet .• kandırnuşlor Pek yolun
da Nevyorka gelcc:!lani~. Ve ha.zırla. 

aan projeyi tatbik için icap edenlere 
emJr verecekmit.> 

«- Am<ırllı:a Ayanı bu projeyi na.ıl 
lı:abul etmiş?• 

<- Böyle projeler ldare!en tatbdı: 
edilir, Ayana falAn aksettirlllr mi?!> 

<- Hakkın var, do•twnl Benlıı:ıli.l: 
de çocukça bir düşünce .. > 
•- Mee'um proje tatbika bOjjlanırsa, 

Nevyoricta Adeta bir katl!Am olacalı: 
demekti:, 

• ~ .• - • • • ••• ~ ,"'. - . ·! ~ "".· -

BA Ş, O i Ş, .N E l LE, G R i P, R O M AT i Z M A 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İealııncla ıiiıMle 3 bte alıaalri lir. Her y~rde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, 

.•·. }_;·~- ~ .... - ....... h~,. 

------
inhisar lar U. Müdürlüğünden : 1 .__ ___ _ 

26 Son Teşrin 1941 
18.00 Proırrarr ve Memlrket Saıl A-

7.ırı. 

18.03 Müzik• R:Wyo Dans Otkeslraaı. 
ld.~5 Koı1uş:auı. (D1ş Politika JJ3di... 

f,eleri). 
ı q. ı;; Radyo Çocuk .Jı;lııbli, 
19.30 Memleket f;::ı.at Ayarı, ,·e A· 

jans Haberl•!l·i 
19.45 Scrbosl 10 Dakika. 
10 . .:'15 !ıiüz.1k· Rariyı, Dans Orkf~1rssı 

Progrnrrunın İkfrıci Kumu 

1 - Mevcut prtname, nünıuııe ve mlifredat lislelerl mucibince idare 2U.I~ Rariyo Gazew.ı. 
Jhiiyacı lçln <153> kalem malzeme alınacaktır. Bunların 18 kalenı.l için son 20.45 Muzik: Bir H"lk Tılrkı.i•Ü Ög. 
'liırk - Alınan anlaşl'nasından idarece koJ)tenjan tefrik ettirilmiş olup di- 1"\.'njyoruı. H~tt:ının 'Fürklic;:ı~ -

terleri oerbest k.wmdan wdarllı: oluııacaktrr. Koyun. 
2 - Şartname, N!lmune V6 listeler her gün Kabataşta Levazım Şube- 21.00 Zirnat Takvimi. 

mizden alınabilir. 21.10 ::\oiüzık Ka.ı"ı."-ık ~~ıı·kılaı-
3 - Fob - Sif f1atlerini ayrı ayn göstermek üzeı·e her cins malzeme 21.30 Konu;;:ma (S,ı.g:lik sa~ıtı) 

için vlık\ ola.cak k1lt'f tPı .. lifldrin 1~.12. 941 günUne kadar İnh\.:,ı:trlar ~ Umum 21.46 ?ı.:Iüı.ik· Riya eticı.unhu Ban. 
Mildürlül'üne 7apılnıış oıması llzımdır. Uostı . (Ş<'f' }~san Künc·e-r) , 

4 - Bu rr.ıalzen1e için Almanyadaıı gayri menıle etlerden doıhl teklif 22.80 Meınle.ıtr' ~-~ t Ayan. Ajans 

Hi.sso tam yeriııe oturmuş, Yanıba. 
flndakl maaada, çevirdiğimiz filmde 

çoban rolünü yapan lk1 artis\ başba;.'1 
verm.ış konuşuyor .. Hisso kulaklarwı 
radyo hoparlör& aib! o bmfa çevir. 

m!ş. Belli iti, arCstle.rl dinliyor .• 
Jiisso'yı.m onlaria meşgul gOril.nce 

genis bir _.,. aldım. Ben de Hisso-, 
:ı_, göz bapoine almış vaziyetteyim .• 

Ji = &özümden kayboluroa, birlbirl.,. 
ıı·izi bulamayız endi~csi içindeyim. 

yaptlıı.blle<.-el!I ilAn olunur, c10281> Haberler' 7.iroot, ~ nanı 

l
ııınmm~nı:ı~[ Şehir tiya trosu . . ~:~:;'. \F::;,.bıyo - :·hkuı 

~~.~~ . .':=!'.' .. 1 Oeılet Oemiıyollan ve Limanları işletme O. idaresi liinlaıı l _;;_:;;_,2r_·~i_,:v_~"'_z~:ı-~!r_~:._1!1d-Ve_K_•· 

O da, ben de çay çiyorrz. 

Sahnede Jı:ırm12ı elektrikler yandı., 
Varyete numaraları başlıyor. 
Art.iııtler konU1malarına devam edi-

yor 

lllsso bana 
verdi .. 

uıaktan 

B<>n' yanın.;ı çajiırıyor. 

M.ERDlvENDE BİR IŞIK 
İSTIKL>.L CADDESL~E 
KOMEDİ KISMJNDA 

Bu akşam snat 20.ao da 

SAADET YUVASI 

ZAYİ - İstanbul 17 inci ilkokulun 
4 cil sınıfından aldıgım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenlalni alacağımdan es-
kisinin hükmü yoktur. l 

Nüsret oıilu Faruk Erbin No. 697 

Miıhammen bedeU (42.500) Kırk ilı:i bin beş yır. Ura olaıı 50 \on pan1uk 
7ag1 9/12/941 Salı günü saat 15,30 da Kapalı zarf u.•ııllyle Ankaradn İdare 
binasında satın alınacaktır. 

!lu fşe girmek loliyenlerin (3187,~0) Üç bin yüz sek<en yedi l>ra elli ku
nışluk muvakk,:t tenı l ıı:ıt ile kanunun toyin ettiği vt.~:ı1arı ve teklif1Prini 
ayni gün saat 14,30 a kadar Konıh,yon Reisliğine vermeleri JAzımdır. 

Şartnameleı; par'.-:tStz. olarak Ankarada Malzeme Daire.sinden. Haydarpaşa. 
da Te.ellüm ve sevk Ş<lllğinden dağıtılacalı:tır. (10209) --- ---------
.ılflll•••• B•yoglunda İstilı:lıll caddesinde 370 numaralı ••B•llllıı 

MAGAZASINDA BAKER 

Sarıyer Snlh Hukuk Hakimli· 
ğinden: 941/187 

Yavaşça yerimdan kalktun... ouun 
masa.tına ı.ttttm. 

- ~it burada nıımnız, Wster? 
- Evet. Yarın oeyahate çıkacağım. 

1---------------------~ ' ZAYİ - İstanbul Komutanlıgından \ 
almıe oldulunı Aı:ıkerl terbjs tezkere
m! zayi ettim. Yenlslo1 alacağımdan 

Erkek kadın ve ~«uklara 

GlBlROINE, C YERCOOT 
malısu.I 

ve TREMÇCOOT 

Ga1atada Şi.şlıaıı' civarnıda Toz. 
koparan caddeııindc 55 No. lı Berk 
apar\ımanının (1) No. Jı daire • 
sinde mukim avukat Ural Dilek 
ve Ayazpaşada Niıınet apartınıa • 

nında mukime iken yeni adres b:ı
rakmıyaı·ak mahalli m-:zkUru terk 
ettiği zabıta tankika111e tabak • 
kuk eden Emire ve yine Emi•r • 
giıooa Emirgan cad<l.csinıde eeki 
48 ve J O "" yeni 72 No. lı sahH • 

Bu akpm töY14' tur Nevyo:rku dola... 
f:ly•m dedi.Dı . esklslnlıı bükmü yoktur, llİFAT 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma Ko
misyonundan : 
Cinııl 14iklıtrı Muhammen Muvakkat 

Fiyat Teınlnat ihale Tarihi Saat 

Ekmek 
K ·anıaB etı 

S1tır eti 
Sadt,a..., clJrfa) 

8000 
2000 
750 
600 

13,75 

55 1 
50 

170 

82 60 

110 88 

es 75 

10/12/1141 15 

10/12/941 15 

10/lZ/941 15 

İstanbt' kilçllk sıhhat memurlar meııtcblnln yukarda yaz d > ı<jleu lhtı.. 
T l.'.- ... (.lk. Pkslltmeye konulınu~tuı· 

1 - Ek.< time 10/J2t9U tarihinde Çarp.mba gilml t 15 de C· ;::Loğ. 
lt.ıl"do ~hat '" lçtıınal ",luavenet .Müdürlüğü binasında kuruluk m &yonda ya
pı.ı.;ı4 .ı.klır. 

2 - İ:,hu «4• kA1l\rn ihtoyacm muhamıncn tiyat ve muvakk t te::;inat 1 

rar:ılarında ıö.Wrluniştlr. 
3 - İslekli.ıeı ~ tnaınesıni Mor ıün komisyonda gt.rebilırler, 
-l - istekliler 1941 yılı TicaNt Odası ~;Jkaslyle 3490 sayıl-. kununda yazılı 

vesfkal<ırla birltkte bu l15e yeter muvakkat teminat veya ')anka mektubh·rle 
oırlikte belil güa ve SBatle koınfayona gelmeleri. <10365 • -- - -----
1 IST A NBUL BELEDİYESi 

Bt-yoğlu hastanesi kin alınacak röntgen 1Um ve ec:zasc açut eblltme. 
re k~n•ıl"""lttır. l"ahmMı bed<>li 1715 lira ve lllt ıemilıatı 128 Ura ti2 kuruştur, 
~artname Z&bıt ~e Muamellll MildllrUltü kalemlnde görül~billr. İhale 8/12/ 

911 Pazartesi iVn4I saoı 14 ele Daimi EncUmenck> yapU.cnklll', Tnlıpleı1n 
llk ıenıinat mall:bw: -.eya . mektuplan ve 941 yılma alt Ticaret Odaaı vesika
!ariyle ihale gunü mua.Y)'en saa•te Daimi Eııcilmende bulunmaları. (10249) 

TA R IHl TEFRİKA: 5 5 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yuan: 1\1. SAJllİ KARAYEL------' 

Ç'unkiı, M8bed10 kadi~ mutasarnt ... 
lMı, y•pı!-a yeaill&:u eftemırıiyetıni 
ve ı:l.)Uht.emel Glaıı nf!l.ıtyiclıBi. takclir 
<tmıyorlac<lı. 

Bu.~d•n batkıl yloe "'..-.ıeldir ki 
hüifluıı w TıtıtuLUll b&takımın t"ll:J. 
dt-n \'11 1-!'l' 11eıkın.ı tt:ne ge\'ınes! ted
r1cı surette 'Vlıl1ı.ua Jelm.ı;tir. Aı;ı.'anat. 
La görJiıtünlt~ me-raalın ve ta.nt.1na 
il(' bil' cılli j~inde 0JnlAnlt1tn·. 

Kuııcy'ye attebi ihtimale göre hlı;
bır :z.amau te is elmeı..Uği, bircok §e)". 

le ı~nat olunmuşt,....ır. 

l 
k1 de eşklyııdan ve erbabı cera:mden 
n\ürekkep bir zümre toplan1ak_ gibi bir 
mezıyeı göswroı4tır. 

liu adamlar, muahhrıren t.ek bir ka. 
btle gibi, blrblrledne kan rabıtası ile 
merbut v~ Kuı;ey acslind()n diye te
li'kkl edilmiş!(> "CUr 

Işıe bu kabile munu'U zan1anla Ku

reyş eileı nccibinı ve mü1t.Jkbel h5.· 
kimt citı.:nlan vücude getlrrnlştir. 

:\lcnafii.:o i)t!rak1 ötcdcnberidir gel,. 
m·il birtakım kımseleri milttehiı ve 
n~iltecııDıs btr he.> ·\.'.t hat:.nd e birbirine 
n=cetu. 

Kınnaşlarından mamiıl ve her zaman olduğu gıbi eıı AlA cinsten 

MUŞA BA ve PALTOLARIMIZ 
Muhterem mtioterileriniu emr~ ~ma:ıe bhlunmaktadır 

~----------------------_, Belediye Sular idaresinden : 
Terkos Fabrika.1ındaki makinelerden birinde Ant olarak bao Jı":ö.steren ve 

azam! istfcal Ve izalesine çalışılan btr arızanın tanliri znnırcU dola)7lsiyle 
11ehrc bir mUddet noksan ıu venlH~k ~cburiyetı hasıl oım-uştur Sıkıntıyı elden 
geldiği kadar tahfıt moksadiyle gereken bütün tertibat alınmaktadrr Bunun 

ı :lçin slnıdiJilt geceleri s:ıat c20> den sabah saat 6, ya tadar sula:_,·1 kcsın<'k 
mecburiyeti oldutu nıuhterem halkımıza i!An olunur c10:J3l> 

, ,_. .. ,_. .... ..---------=--aıı::ııııı•m&IQ' 
Devlet Ziraat işletmeleri K urumu 

lstanbul Bürosu 
Sayır: ha1kım ·zın Jhtiyacını karşrlamak ızere Li.ı~c-burgaz:d<Jkl 

Ti. k eldt c:lftl,· , !z<te rrıal e'Ulen Beyaz pey.-- ler1miz satı.lıga çıka
:lın 't _r J\ıJücsseselcr~. Bakallara, ~zami 1.içer teneke, evl~rc alnıak 

!ıı:tiycn k :n;:;elerl' bircı· tı.:nı."ke salilı.:r. 
Fla lcr T\1iiraknbc Kofn1syonunun koymuş olduğu narh iiıf'rinedlr 

İstanbul BalıkpJ'.'Aı ı Süngcrcllc"" No, 83 

' 
Emniyet Müdürlüğünden: · 
Mıldiir!ye' .:niz slvll zabıta memurları için 5o0 takını eibi'" ıle 550 adet 

palto yaptırılnası kapa zarf suliyJe milnkıu;~y .. kf"lnnn.ıştur. Bi takım el
bise \'e btr adet pı:ıltorı\Jl muhinI"rr.en bedeli 64 n:u\•tıkkat tcnı!nutı 2640 lira 

eksillnıe 9/12/941 Salı ı:UnU .a•t 15 de ?.liidüriycl!nı z b:n3sındn yaprLocak
tır Teklif mektupl ı ek$iltrne ıarıhi 9/12/ 911 S;,.ıJ gunü sa .. 1o 14 de kadar 

kn'>u •<ille<"'\;( 

isteklneriu şcraitı Ogren nek \!zere En niye , Jüdilrıiığu 

mi.ırocastla • c101D5t 

riye .ı.ıe, Arabıstanın cenubWJa, Hobe
sisl.."nn ve hat•.a Rum ve Roma İı ıpa
ratorhığuna. do.ra y..ık~u yerl<'rP, Sa
riyen.11 c·enup kısıml<.ırına b{>lkl de 
fakat ncıdire-n Mısın.ı kil.dar cuı v ın 
&fyo· hatlf-ı i 11<" irlhan r\"et e<.ı.·:yor .. 
lardı. 

K y birçok Ar<.bı, betlevl ho..ıyatın 
~[, ietlednden nizam ve ka Ueye er_ 
tu 1·lrer şer. ... 11. ııaırruslu ve nl&hır 
b17er tüctar nıevkiine yuk=;cltmek 1&i
bi biıyük bir meziyet gUsterdi. 

Yaptığı tş o kadar n1i.iessir oldu k1 

Arabl tanın cenubundan Suriyeye gi ... 
den hüyilk kiu V311 yolu ilzcrinddci 

dalın! mün:ık.alAtın do. te ırile J..lu
luımınet (S .. A.) .. a.manında civardaki. 
bedevi halkın kftffcslıırlcn bariz su. 
rette temeyyüz etmiş, kemali istiklfıl 
'le serbesti drıtresinde htrkesic h:ıil 
suıh ve l'flll.1!lleınettc, gr.yet muh.tercın 

h:Jtu·ı sayıl . bir cı.:.l"ıııu.ı. bırn:tm ya. 
"?,·azı muv .. ff .. kıyı.:t .::Y crr ,..tir. 

~nlıK IT•~selelerin münak. şas:na ı;ev. 

l.e cbtıir 
Kusry U~ ~e<.:t·rede eı u:ı;:ık biı leın

H t;ırih'ye bili" 1-;ön<·ı· Ar1ık a:y~kları· 

nız zeı:üııdı;,·n kulk11r 

Tanı ve ka ·, bı .. ınc. k · 'L .J.leınl 
ıç ndc kay...ıuhıı uz. Daha fc:ı.ası bunla,. 
l"ln Llı· ır.enkıbr b!le vlınrı.meları, bi

r c \.I! ik tulu rı Hicı'inir birer ese. 

r c ~cbt .. h ılü ı . _yJı ul;.ınral&

rıdır. 

* Müslüman an'anesi PC'yga.-mber Mu
hammedin (S.A.) İbrnh;-r.ın oğlu İ•
m~il !ı.e$liııde11 g~dlğini lsbat etmek 
ıstc~·. 

Rb:c biı-tak1n1 esanıl cetveli bırak
nn~tır kl Mııh«mnıedclcn (S.A.) ta, 
Allı."ın<' ka<lJr çıkar. 

lıaı1cde mukime rken zabıta talı.. 
kikatilc bundan y:lnni sene mu
kaddem Mısıra git{iği tahakkuk 
eden haceT He c. lılsen mutasar • 
nf bulundukları Sarıyer ikaza • 
sıııın Emh·gtnıda eski Emirgan ve 
veni Kalfa yeni' Eınirgan ve 
Hakkak Yiimnü sokaklarında kıl
m eski 48 ve 1 O yt>n; 70-72 ve 10 
vı.ı 10/l num~rala~la mürakkam sa. 
lıilhanc ve rnsıf m~urn mai le
ziz ac bah<;e v ahırdan füaret 
olan gayrı mer>kull'!'.rin kabili 
taKSim ol<lu!(u t~kd ,·d~ taksimi 
ve •'mad·pı ·~k1irde biinıüza • 
y_<le ;ıtılan.k ,uyuun ızalesi ve 
masr...ofı mu lı.ıkc .., " n müdder
~ı.y ı c •e'ım ı hakkında mu
t2smrırı ... ıan nvuknt Ural Dilek 
tarafından açılın dava neticesin. 
de cra kılır.an ır h:ıkemat ve 
U!tk•kat ve kc f ııcLc't:sınde ay. 
rı ayr• ıkı kısımdan .baret olan 
~ayri menkulJcr>n. < mvali gayri 
menkuknin t..ı~· m hr:kkındaki 
.anuııım 9 vıc 12 "nd \'>' icra ve 
f1 tıs kr,nununun 123 üncü ve anı 

mii'<'akin maddeler' hü'<ümle • 
rıne •e\"fıknn ayrı ayrı satılarak 

bedcl'erm'n hıss~darlar nrasın • 
da ıı.ss.lrr>i nısbc t:nde taksım ve 
tcvziıne ve rnasarıf> muhakeme. 
nin ayni suretle h'sıedarJara at. 
divctin ve harç tarıfcsi kanu • 
num .. n 28 incı rr dclcs1 rnucihlnce 
yüzde hır hare ın satış tutarı üze. 

rwd<?P ta ısıl ve tevl< (ne kabil> 
·temvız ol'~a·k Ü7.ere r:lavacınııı 
vicah.mla ve üddcıa'eyhlerin 
Fnı; e ve Hac<'rın ıııyapaTnnda 
5/11/941 tarihinde vNıkn kararı 
rn htcvi iliım rnüdd:e-inleyhlerin 
'ka:n1'tg:ıhlarının me~iıuliy<>tine 
binaen tebliğ m~kamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilanen teb1iğ 
clunur (8247) 

Hlc:rl U IO 
ZİLKADE 

7 
u~l \y ıı v aaau . 

S. D VAX.11 
Eu.n~ 
ı . r Hunlar ya ondaır t~vtl. y.ıhuı ondan 

1t.•nrn vücudc gelm1şlenilr. Fakat şu.. 
rs ı ı ~ uhakkııktır ki Ko.sey, ~i Jhaın
ır. ed ıs A.) de! edilen eNla 'ı &r~- t 
sınd en buyük ve en meşhur alıua-

Dıı hcy•t=t g:lyel vc11ıd hır ku vvei j 
teşebbhıiyeye nalik ı· tr-sc:ıerdcn, ma. 
h r tüccarlardan 1n ckkepU. 

Fserimlztn hudu~la i.Jltlcın h -·<·e 
Çlh.!11 JJ k 11, n Peyg.ıı b r!n men..._ıbe. 

ec:.dadı kında bundan fazla bfr 

Bu şecerede iki muhtclıf parça gö. 
ri.'ıyoru7. Bunun bll'inln men-'iei t>ırf 

Ar.u.ptır ı.·ıuhnrr:nıeddcn fS.A.) Adna
na Icadar gider. 

Di er Adn.ından ,\cıcmc çıkur kı

s1n1dlf. B!rincJsi daha k;;ıdimdlr. Ve 
İ: 1;imiyetin Jc t;JmanlarlIL ·1 A ·ap an~ 
a, ı ınC;J.nına Qahild·ı. 

''11. Teşrin 1 oo 
\2 01 

26 1430 

: 16 
7 18 
'46 

12W dt 
ı.. ..y ki 'l oJ\•t:: v'lsun, k1mıerdm 

\ r h · m ~ d n n 'et etmis o ursa 
ol hcr'ıald-c te :eeyı tesıs etmek 
ve o ra b • pe \l ~ 
~tör d~ t -dan , ..: oe1-

Bunlar her sene ~ <: r .... : e<len _ e
ı·J in" esnasınd."\ erba ı ıt k:'ıdt k.endı-

lcilni barındırmak \:C> b "' eı1ek: bah..'\
nesl :ıltında kum::uca y .. un ak tare1e ... 
"lni b Uyorlıf\. '\"e ki t:· r ara"'Iı rl:ıkı 
bf' uır. da 11,atı ... •· • lıltı tita.. 

• 

e;ey oylıyr r.tyfz. 
Şecerede Ku ey ıle Adnorı arasın

d~ g rlnc..... tsl terde neı..~uk tarih 
E' ı arırc•ya k. lk· :n k bol e aııdın 

ıv l ~ \ o ~·· -, b-

lcU .u. cıu 

Oi .. ı!nir. ?v1ubamrnet (S.A.) zama ... 
nın.dan l ek ,.,,k ~11rn \•tir ıt bul<k~ğu 
ı.ıı. l:.lkk ... et' •• 

(DevaRll v ar) 

16 4S AkJanı 

~atşamba . 1~ i ~ :;: 1 37 
12 32 

Yaıııae: .l(AffMı YAGIZ ,,.c. 16 _ _.,..,.
1 

Salamin tersanesinde de binlerce 
lngiliz mühendisleri Yunan genç .. 

lerine ders vermitlerdi 
İşıe, d()n.anmanın Narada b11-

1undugu TE>şri.niC\".>elin ~on haf. 
t.alarında bu tebeddül cereyan et
tikten sonr<1 Amiral fuımiz Bey 
lıurıır; ıçin hazırlıltlar-a başla~ı. 
Donanmada bu fikir etrafında ru 
kanaat mevc1.1tıu: 
Bunlardım birin(!i,j donanmı... 

nm lrurucu bir felakete 5cbep ola
cak lrndıw mühim bir facianın baş. 
!angıcıdır. Kanaati idi ki, Miralay 
Tahir Bl'yin ta.·afını tııianlıır ve 
bu arada Hürrıyet ve ltiluf taraf

tarlaı~ bu fikı~ giidüyorlar, do. 
nanman;n hlı halde Bogazda1' çık
n1a.sı.a1 eı~ mühinı iha11' . .'t sayJy-or. 
!ardı. ·Bu çüıiik, çank gemilerle, 
Avcrof gibi modern bir kruva
zörle İngiltereden yeni mübayaa 
olıınan Lion sınıfı muhripieT kar. 
şı~mda har!h. tutusnıak intihar 
etmekle miisavidir .. yazık fakir 
memleketin bu donanmasına• söz
lermi açıkça konw,.uyorlardı. 

İkınci ta.raf da hutucu istiycn.. 
ler, Narada demir ü:wrınde bek
lemekten bıkanlar, Yunati donan. 
masile karşılaşmak ıçiıı aş ercn
lerdi., bu zümreyi talim hey'cti. 
ni teşkil eden İngilizlerle lt.tiba.t 
ve Terakkiye mensup Türk <icn.z
cilen tamı.mlıyoruu. Bunların da 
maksatları aş ikfırdı: Talim hey. 
eti yıllat<iır yetiştirdıgi11i iddiada 
de\•am ett;gı Turk donanmaaınııı 
harp kabiliyet.ini dtınya efkarı u
ınttmıyesine gösterrrı<.-k gaye.,1.n.. 
de d •ildi.. Elen donanmasını da 
kıhmen lngiliz muallimler yeti§
tirmi~ler, Sallımin ten;anesinde 
de İngiliz mütehassıslar yıllardır 
yunan gençliğine dersler verınış. 
Ierdı. 
Şimdi :il<i taraf da kendi yetiş. 

tixdiği personelin kıymetini far
la göstermek kaygusundaydı. 

Helıe Yunan donanmasının Ege 
deııizin<le pervas>Zca dolaştığım 
gördükçe Osmanlı donanmasının 
talim beyetnii hafakanlar bcığu. 
yor: 

- Bizım yeür.tH:digın~ız ,rnıli< • 
tin cesaretin.i bütüıı dünya bıll'• 
kcn, Yunanlıların Boğazı d:r.ır· 
dan ablukaya \alkacak kadr il 
gidişleri ne dem ktir? 

Diyorlar, mutlak bir ııurııcııll 
yilpıbnaswıı iııtiyor V<' bekliycr• 
!ardı. 
Diğer tarafta" ittıhatcı (!eııJJ 

subayları da huruca taraf\!"rd1
• 

Çünkü bu huruçla mf'şrutiY~tiJI 
ı.Ik yıllanndanberi •·ürüp gideli 
bir dedikoduyu kökiinden J<al<IJr' 
ına:k fırsatını bulac<lklardı . 

De<likod'.l ştındrın ı~atf'l~i: ;11 
ru1ıiyetin ililnın<ldn soma ordu ı. 
donanmayı tensika kalkun )ıiik 
m<>t yeni harp vabitlcrilc don:ı 
mayı takviye etmek karan111 '' 

1 ·-~ ımiş, bunun tatl>ikına ba~ :ır" 
şöyle bir mes<.'l<' çıkmışll: § 

Yeni harp vahW<>ri•,ı tezg 
Jıara sipariş vereIT·k mi yaP111 • 
hm? Yoks bm:ı tıiiktımetle 

1 donanmalarından sa ;n mı & 

lı~? • 
Bu fiJdı· o zaman iki Jnsnıa 

yırdığı bahriyelileri biiyıik J!l 
nakaşalara s"vketmıştı. NihaY.,, 
Mahmut Muhtar Pa1anın Bah~ı 
Nazırlı~ı s11·3"ında öyle bı! 
çaresi bulundu 

- Yeni vıiitleri Kısmen h 
ı.atın alalım, kısır.c:n de lngiliı, 

9 mruı, İtalyan tezga" !arına ısıt 1 

Iıyahm. Ve .. bu ta ibik oıundll·· ~ 
iş olarak Almanyadan B:ııbı>~ 
Turgut zırhlıları mübay.ıa "' 
Sonra Muavenet sınıfı AJınsn; 
troy-erleri satın al.ndı.. fra 
tipi botlar bunu takip etti. d..ı 

Bu sefeı: de yeni dedıko 
aldı, yürüdüler .. hacır alın<!» 
:miler, satan devletlerin d~n•"111c 
smdan kadro haı1ci ediJmıŞ 8 

Dl 
manda harp vahitleri<liı". :su r 
rı almaktansa almamak lı•Y 1,..ı 

. hJ 
dır .. çil altınlarımızı verıp 1. , 

'-•n • demir satın alıyoruz.. "~ .o 
ne toplan top, :oo sür'atle~ ,rı 

(Devamı ----
Çuval yapıcılığı eksiltme ilafl1 

Toprak Mahsulleri Ofisi , 
U M .. d .. , .. .... del1• mum u ur ugun P· 

114 bir Ol ~ 
ytl}İ ı - Bez! te0ekkül tarafından verilmek llzere beş yuz bııı 

raddesinde, jüt, kendir veya pamuk ;pUğtne un ve mikset çuvalı 
caktH'. 

2 - Bjr hatta ıa:rtında imal edilecek ıniktar ylrnıı bindi.!. ı.J\'.ıı 
3 - 'taliplerin c:kl'illrne giln ve saatinden evvel oimdlve ıcacts.r 1; 

tıkla rr.eı)gul oldnklarıno ve bu l!Jl yapacak kabiliyet ve teşk1l!\ta ına 11v~1' 
lunduklarına Uair TicarM ve Sanayi Odalarından vesika almalrırı, 11" 811 

tem~nat olarak beş bin Türk lirasını Ofis veznesine teslim ılc maJtbı.lZ n)i.3 

tarı veya bu miktarı mekhıpları devletçe kabul edilmiş bir milli b· · 1 
n1uvakkat temina.t Inektubly1c 1emin etmeleri ve ekıtltme günü iın91 ... e' 
ri biı.· c;uvah ııümune olarak getirmeleri ve bu günden itibaren Topra.:~ 
sullcr i Ofisinin J\nkarad:ı Umum M!idlir!illı: Mübayaa Komlsyonund• 1,~ı 
u.nbnlda Sirkcc> Liman Handa İ!ltanbul Şubesi Müdüriyetinde her }(' • 
vcrj '"'.llek üı.C>re hazırlanmış bulunan §<J.rtnaıneye göre nat('ket etnıe 
zımdır. 

~ - Eksiltme ı.klnci maddede :z:Jlı:rl ıeç<n şartnamede yazılı oJclı. 
d;.1. k-1palı zarf usuliyle icra edilecektir. (ili 

5 L Tekli! mektuplart 3.12.9.Jıl tarih.ine rastlıyan Carş:ımba gıı ,,ı1 • 
15 şc kadar _ı\nkarada Umwıı Müdürlük Mübaaya Komlsyç.tı.una_ ı·0:pı:ı.1 
İs\anbu; Şubesi Müdürlüğüne ınokbuz mu·:abnlnde teslim •dilınış d• 
Tekil! ınektupları meıkUr gün ve saatten evv'-1 bildirilen n:ıskon1 lar 
nveak tarzda iadeli taahhUtlü mektupla da gönderil- billr, rflll 

6 - Tuliplcr tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, •• ıo•~' 
rine isım ı:e adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zarlı muvaklc:at teffl 1'ır1 
makbuz veya b:ınka mektubu ve 2 inci maddede yazılı vesika. ne 1 ... c 

l d rf \\i:rru• 
başka bir zarfa vaz ve bu zarlı d~ temhır edecek er, ~ 2a :.ıı eet1'1t 
nl7. teklif mektubunun çuval imal ııJne ail olduğunu ışar•t ey11Y.aıı11" 
Teklif mektuplarına, iorlnamtrun .tamamen okun:'P kabul edildi~ ) 16'' 
beıaber ınıall!ın jutıe, kendir veya pamuk lpllltt ile yapw""ğın• •ır . ·~ Uf olunan fiyatın hem yaLı ve hem rakamla açık. olnrak derc:l ı"ı 

l 

tuplarda hiık ve silinti oln.1yacaktır. ı-ı;' r1rı · 
7 ..:.. İhale Uınum Mildilr;i.ıkçe yapılac-:ı.k ve tekl:lt mektll:>ıat:~ t !tıb 1 ~ 

sı t.;in 1<ararlaştınlan gtJıden itibaren nihayet on ııün içinde tcf<ltf ~1uıı 
lene keyfiyet iadeli taahhiıtlü bir mektupla ıebli~ olunocaktır .. t•mı•~~0ıe 
ihalc-yi yapıp yapmamakta tamamen serhesttır. Teklif B<lhıpler& ,.... 
nıuayyen müddet zarfında tekliflerinden dönemezler. «10251> ..,._/' 

Nafia Vekaletinden : 
EksHtmeye konulan iş: k <1 °·.' 
1 - Erzincan su işleri 12 inci oube kOntrol tnühendisUğ.l ının~a t es-

deki Vszkirt deresinin ıslahı i§i, ıttuhammen k<'ıif bedeli vanidi f!'!
9 

r inden •688.184• lira •60> ku.ruetur. de .:\
1 

2 - Eksiltme 16/12/ 1941 tarihine rastlıyan Salı gilnü saat 
15 

d .. " 
da su ·!eri reisliği b'nası içinde toplanan su eksiltme komlsyonıı 0 

1 • 1eı 
pah zari. wruliyle yapılacaktır. thl< il 

3 - İst.>kliler eitslltnıe tBrtııamesl, muka,·ele proj.,,, BaY•nd• nl ..nrl1' · • ten r 
ne! şıırtnrunesl, umumi su Iıılerl fenn1 prt.nan,esiyle.hususl ve !i&ınd•' 
ıer.i ve projeleri t 3-i> lira «41> kUrue muk-abilinc1e su l~lerı reı-s cll.I ... 
bilirler. . . .. . ~uı'\Ji' e 

~ _ Eksiltmeye girebilmeli: lı;ln ısteklilerin •312ı7> lira •38• ·ıç gUr ,.. 
vakkat teminat vermesi ve eksilt.menin ya.pılac(l.~l günden en ;ı~ ~~iıtC 111tl 
ellerinde bulunan veolkalarla blrl!k!A> bir dilekçe ile Nalia Vek! ey· ibr•• 
ederek bu işe nıaasus olmak üzere vesika :'ı.lmalan ve bu 'es rı ' 

leri şarttır, 1§ ,. 

Bu mUddet içinde ve::.ika talebinde b·ılunmıyanlar ekslltn,e1e ,. 

mezler. . 3 t:('t"I aı 
5 _ İstckllledn teklif mektııplannı 'kinci "'"ddede Y ı 0 i 1~<111 

evvel;ne kadar su işleri ıeislığlne makb JZ m'.ıkab" 1 nde ,.{' 1 
Postada ol~n gecikıneler kabul edilmez. 10255> r _. .... 
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