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Un -:sarfiyatının -- tahdidi;, 
kararnamesi bu sabah,_. 

ı . 

Viliyete tebliğ edildi 
------------ ' 

Yu.f ka, Tllh, Çörek, Pasta, Kek, Börek, Sandöviç 
ekmeQ19P.tQaça yapan yerlere un verilmesi memnu! "· 

" 
Un, gtılnız Ekmek, Francala, Peksimet1 ·• 

Simit, Makarna yapan ger/ere satılacak 
1 -Lokantal•, Evler ve Mutbaklara ne miktar un verile

ceği tesbit ediliyor' ·. Beyanname kabulüne baflandı 
--b - ··- ·--ı · Un sarfiy·a.L.n. ın tahdıdi ha:kkııı:ı... ı 12ahatı vemuştı.r· 

a V 8 n ı 0 d Ö• 1 · d&ki k•ra.-name bu sabah saaı 10 1 •- Koordinasyon Hey~tınin 
- dJI telgııaDlı Vitliıye~ tebliğ <>lun. ı kararı ştmdJ telgrafla tebliğ roi!l• 

•• . m:ıı~tur · . n11.~tıı·. B\Ula ıı.azara,ı yutka, tatlı; nup dolaşıp 1 V~I.t MVAV!NJNIN ~ZAHATl ço.ılk. pastıı k k bi\n-k, s.ınd'O.. 
ld

• v • kt 1 • Kııı-arnanı-0nı'\ tathı,;.ıtı hak. ı '"Ç dun,.ğı. roğ~<;r. ıma' edilaı ge ıgı 00 8 1 AJ:ıda bu ·•balı Valı Mıı..ıviııi Ah. :;C'l·l••re bughrden ı•ibaren Top.. 
met Kınık bir rr.uharr1ıimıze ru (Devıur.ı 3 !iııcu Sahllede) 

--•ı---

Avrupa Bir ALMAN TEiL'Öl IOVYET TIBL!ÖI 

ı· ' 
Libyada Mih~ 1 

ver kuvvet .. 
leri şimdi. 
Mısın tehdit 
ediyorlar 

• 
Muharebeler ~ok 
müphem ve kanşık 
bir. saf hay• girdi 
Loıtdra, 27 (A.A.) - Röyter a. 

jlU>6uua Mkeri mub~rriri Ge-Mnl 
Sir Hubert. Goııglt Jaıuyor: , 

Soe Kahire tebliğimİ7. Sittııailı.
cle mubareı...ııin bcniix biımedii':i. 

· .ııi '"' daha şiddrlli ı·arpı~ınalan 
intizar etmek lazım gcldil,>'İni a. 
ç~a giist.-rmı•kt•dir. Buııdan 

b~lı.a ınuh•ttbe nuiphem bir saf-
<Devamı ' !ir.cil Sahifede) 
--~ 

LfBY ADA HARP 

VAZiYETi 

Tobr k'la 
irtib t e
sis edildi! 

liği ve Ao- Yeniden çokStalinogorsk-, Büyük tan~-muhare-
,.upa cephesi to·prak aldık'da çarpışmalar heleri durdu, lngiliz-

Berlinde düa 1apılan S -t-1-1-1~ -- --· "Jer takviye kuvvet-
bol•evik aleyhdan ıöı· OVJG OIUD1ID ,Bti '1D cep ede 8SU• leri alıyorlar 
terinin de iç yiizi ikinci •. ~ki IJlr!fğ( battı Jlarebe d8V Dl edlyOI'. 
cihan sav~ını Wame yo.• . 
lunda bütün A .... mil- Betlın, 211 (A.A.) - Alman .,,. Lc-nd..,_ 27 ( Rad o şııet 7.15 de) 
letlerini avuç "ılııı• ve ~ dulur. B-.k\Unan.danlıliının ıebli.. Dii.n lftte }an•ı fuskovadıı neş. 
tek hedef Ü2eı .. top • r ii: r.-.lil.., "'""'' Rtıs t.,bJiği' 
lam.ak ••yret ... iha • Doğu ce-pheo.Uıin ıııcrku k<"!ı. Kıtaatımn, dün lıütüu cepbe-

tt 1 
ı.oyıınea lıarbt•tınişlrrdir. Muba· 

re ır. · d d" ı1 ı ----------ı mın " ıın yap an taarruz ar ne- ra~h·r hilha"a Volokolamsk ve 
~an : ETEM IZZU •ENICE fi dti.,ık·cıı.. inde ptw çok toprak ka•uıı.. ı sıa!ino~ursk ıı. .... i.ınlffind" ~iddet-

- (Jlt.vamı a üncü Sahıfl'.'de) 1 )i 0Jn1tıNtUı .. 

Xlllılre, 27 <AA J - Royter AJan
•ıınn Liby&dakl hususi muhabiri b1J. 
~iyor: 

SeldzBı cıN..nıw. u • ebe wnu
ml Jı;a~hı - Sııh a 

Şimali Atrtk~da muh.itı.·c J:.?000 
ml:'tre mluabban1dnıı dah~1 geni.... bir 
:ıha l('lnd 4.levanı etn1çktedir 
Soli.ünı•aan ·robruk'a kad.. tngiliz1 

Ceııubl A/rlkı, Hind v• Ven Zel~n-

(Devaınt 3 j.irıcii S:0 hifcde) 

A • M•n , j ------------------

~~:f~~D::::~:.?E. (.•HARP V. Az. İ.Y. E. Ti ~ llı.ış bulunur kcn bir yaMla lia Ber. l_ :/ 
liıı'de büyük bir gösteri yapıldı. 

llu gösteri ~ yıl ,;,_ ·Antilw- M o s kova gar b •. n de R u s. cenup llıinteı:n Pakt. ;odıyı. lı9nıüııiz. 
llıa)·a karp elclc ,v.,,.. ı...tırla. 

::İ·ö:::!:t;~:8~,:~~ö~ 
1 
cenahı da geri çekilmiye başladı 

~----~-~~---!~--~---~--~ 

' lngilizler LibgQ cephesinde, Bingaziye doğru 
/büyük bir çevirme mi yapmak istiyorlar? 

. " 
~· 

Portakal, Kavun Kabzımalları Hal idaresini~ 
Sakat Bir Kararı Yüzünden Yersiz Kaldılar l 

Koca lstanbulurİ toptan 
meyvc;t ticareti altmış 

kişiye inhisar ettirilemez!· 
Kabzımallar; Halin yarundaki , yazın çalış .. 
hklan geniş, ahşap sergilerinin kışın dahil · 
olarak kullan~lmasını -belediyeden istediler 

Bu vatandaşlar - 44Sergiler z~ten bizim paramızla yapılmıştır. Yalnız 
yazlığına kiraya verildiğinden kışın harap, atıl kalıyor. Bizl~r de 

r her t ~ r 1 Ü konförü havi haldeki k a b z 1ma11 ar gibi 1000 eı lira 
depozıto vererek bu harap yerleri· kiralamağa · ha2:ırız. Yahutta 
içerde kenarlarda, orta~a istenirse bize de yer bulunabilir,, diyorlar! 

ŞehriST.r/ldt> J>< •rto kal, man<ltı • 
ana, turunç, limon kavun V< .kaT. 

t pıız ticar<'iJe iştıgBI • "'n kah • 
:ı:-.mn!lar !:iebzc v., M<'YV Han 
•• 1 ,..uı."i.ılgü c Bc·lc'<Ly<: ~Jtt·SGt 

,,füdürlüğümin f;, at bir karan 
yüzünden ~rı::i1 alara • 1;<>k 
mli_,){iiL tır vazıyet~ düşmiişl~r • 
ciIT. e 

Bu vazı)'et k•'1J(Ü'Wrın w do. 
1&yıs 1 kalabalık nüfuslu aHe • 
!erini ı~~iz kalmak khliilı.eırindc 

bıı-ıtktıi'!ı. ır.b. aym zamsn<la por- ı 
taka! mandalina, ı.ııruııç vt> l:io. 
m<>n gföi ıncyva!an ı;('htr halkı-

Belediye Reidiği meyva 
pahalılığmda büyük i -
mı! <>lan bu vaziyeti sür
atle tetkik ederek yan-

hdığı clüzeltınelidir. 
~---' 

nıı; p;.ılıalıy.o 'j Pl'Sl1'd Ot fuı~J 
olma-1<" .. ıld}r. Bı:r po~ıkllolı kavun 
ka >Lın...--.lı bu dC'L'CÜ sfly'W .:ınlat • 
m·ı·ktl!ılır· 

Shn<\lil(ı S<-bz. V<: Mcyv~ 

H~ • ı mşa <'tfa..ınt'<kn e~l biz 
·tüt.in .,.Tl'riııtü> rıd , meyvacı-

lar d;, Ieyv~lı şta , , ~~\ ~ d. 
Belc<lıye Hfrl bma • ı l'ışa et'" 
Fakat koca bı:ıari.'ı topu topu a •. 
mış yazıhane bulund.ı.ıgu " u 
nilctar da 'lbt.yaca l&'ayE' c . 
«'-'<I q~"111 bi~el'X' • yanı por"ı. 

l<a i>as'..tın satan'ar • HaJ b 
:s.ınd.? ya/.ıh.nne \-et ln1cd1 ,...,. 
•- Siı şim<lıl:!k ~ ımızda scı· ~ 
kurarnk ~alışın. İlc-r;,J ~~" 'ıOJ 
yük brr bma daha v ,ıara!< H '.. 
gena~lı•tereğl1'. O vaıtit siZ'! .e 
ıçan alacağız> d<ld C'. Fakat 
<"adan :yılJ.:ır ge,:t'ıf- halde Htil 

(D<:~;ım1 :\ •ı t'u Sahtferle' 

80 yll evvel bir devecinin 

gomdüğü bü·ıük serv-et ! 

IRKÖY'DE 
Mütekai;~~binbaşı-

1

1 0.000 liral;~ 
nın arzuhali müna-

14 :::.!~~a n~:~n~,; _ 0;:: [ Defi ne Va rm ~ ş r 
~}illet Mecusırıl1J 1 iunku c·el;,t:sinde 

1 
nıütekalt bınba ı hıyri VılmaL.. is.. 
minde ı; 1· vataoda~ın ıstiriat n-ı\ına ... 
knşnl<trn sebelıi~et v .. rntlş\ir 

Eınekli bJ_nbaşının eıkayt=ıi. ıudur: ı 
binbaşı rtıtb<'si ıı'ı.Uk1t.;Cp hakklllt 

..kaybolmu~tur, EliııHle, vo.1 ":tıyle gad
Tt.• ugradığm 1t;ıu .)lizL.4Şthbil ıuı.sbun 1 

f.<trihlni bihİirt:ı. bir il!1.ru ıncvcuttu.r. 1 

Yüzba,&lhk:t:"l.n sonra l•ll ifne bCklc., 
tUgiın halde t{'rf' ıı>t iı-ilnıt:diırı. Ar
ka<laslarım bentittn b ... ~ a;erıe evvel 
terfi ettiler. Bu ;ş; Bü.ııük :\!illet 
Meclisi di.ı:t<'ltsiıı. ~ 

Meclis Ar2uhal Enı:t.iıne.ıil, binba
şının h~ıklu kaybolrtuğınhl kat'i ·u. 
J1{te kanidir Bu şeklide ı~porlnr 

haı.ırhımıo ult.lu~u eih~ em·ümenin 
n-"la.zhat.'l muharrlrı H:ıınc.~i de klırsü
deJ\ r>n t""'.1J mtidataa etıniJŞ, il/unları 

('Oeverrıı 3 Uncü Sahife-de) 

İki kişi Kaymakamlıktan izin alarak "Ve, -
efendi,, de hafriyat yaptılar; fakat!. .. 
Define arayarak meydana ~ı • ı 

karmağı ve bu suretle ı?ervete ka. 1 
vu -ıağı eskidcnbe-rı bazı kim • ·ı 
esiG: kenc!.1-c rmı• m~slek itühaz 
<'tmlşlerdir. Bunlardan Mehmet 
ve arkadaşı dcrı gtin evwl Ba • 1 
kırköy Kaymakamlığına şöyle bir · ı 
müracaatia bu1unmu~ur: 

c- v,•]ipf.-nd ÇRyJn ~'CşmesJ 1 

civarıı>da buıı<lan 70 - 80 S<'ne ev-

ve! bir deveci tarafır;dan ZOO b 
altm gömüldüjflini:. haber aidık 
Bunu arwnalt. ve meydana çlltııı. 
mak ~.iyoruz. Mcyd ın. c ... • · 
d:ıktan smıra lıazmen'ıı.lıakkı d$. 

verilecekti<r, Kaznıaııııza miisnadf 
cdinİ'z.> 

Kaymoık-amlık bu m\isaadeyı 
verm~ ve küllıntı eımaBında baş. 

<D<-vamı 3 üm-ıl Sahiled< ) 

Etibank şehrimizin kömür 

~., bu amaç (be4ef) i1111Pi..ııe top· 1 
~ilanların -;ayısı ço..-.,111'. Ye. 
lliden Bıılgarya, Da.....,..•, Fin. 
ı.tıdiya, Hırvatista•, S-aaya, 
Slovekya "Bolşeviklıt. lıar~ el
tıl., vermen.hı andııq İftİ6er. Av. 
tılııamn iı;inde l(u..-..aıı, iki. 
Silı.a, Fraııııa, Polo..., Yqosla·v· 
h, Norveç eibi m~ llKletler 
~'!lltda Bolşevikliğe ~ 'koyma 
.,., Bolte"'ikliii ilküsöııe 
lı~iiz baıilawnıyaa lılr lsviç..,, 
lııv~, Porteıki& ı..ı..-. : 

. ıs:::~~.~ M~~.~: Nı .: ~.~:.:.~ ,~:~.~-ük:.:~,~t:~~-~~'.'.'.:ri2. .. J 
dan muharebeFlnt? yenı bır .ıs;n1 daha en ı:ok Şimal cenaht;; ~oskovaya ,ise de henüz bir netıcc alamamıştır. 
karıFışhı-. 8n ~m. Tıılt.mn 4-0-~0 'ya!llaemı:.;. ~uluı:ıu!o~. stali.ııg~r_oslf. fcosfof Şinıa1indeki bölt:cde Rusla- ; 
k.iloınen·o Cenup .DOA."Uı5ı.tnd.a. Stalın.. M ... ;kova.nın 20.1 ·kılenıetrc Genuottn.:. r!n .90 kilornetrc kada: Ue.ı.·ledikl.eri ı 

--u----· 
Maarif Müdürüne ev

velki gece ani bir 
ameliyat yapıldı 

\ derdini halletmelidir 
lı Afaglup devletlffla fl'lu beılı.i 

811adan mlm-ıti İfİil 1ıa Wrliğe 
t•rıuh girnıcı.ni~ ol · h.-ın l~ft 
edilrniyor. İsviçre , İsveç, Pıırtekiz 
h.,lki zorll\llnı-ııijlır. Vişi Jlraıı. 
11cı,, geııülliiltt gtındennek yolu 

il, Bol~evlznw kar'!' :...;ılaa sava. · 
~n i.;ıııdedir. Ancak, belki ye• · 
•1ııde ve vaktinde ı:örmcdiği i~in 
ll,rlin'dekt ırtlııtt.>ride yerini alma. 
lıı~-.tır. Bımil İnı.oıfflz. ve Amerikan 

gort.>Sk ~cllrıdlr. Bu lıimi ılk Qcl°' .. dudu:. }\1'11 n. orctn~unu!! ~u: Js.ijka.. varit olabilir, Anca>c Roı3tof'u. kuv .. 
Rus t{bliji ya;ı.dığına gOI't', Alr.itn ?net~ ~aıiuı dviru iJerl ... ınt:si, R~ ,.~tle .tutan Alınan fa~ ~nahı geri 
ıag cenaIDnu.

1 
ıla Şlnıcı. de Kiin _ n::eı..kez ord ·,iyi~ 'Ct·nÜp ot'Vı/ ınu td- ı ıtı1aınainıştır, B~ "Vaz.lyCte giiı."C Rus-

)[o. kov&. yoluntı. ~lk.<ln ~oıc·enab iıbl , rıbirınden pyırmnk bakı.mJlldan e- ~rın ~osof'u 1 kuıtaruıııl~!""ı li-ttiınali 
bi. aı d<lh:ı' il~):l~ınıyC ..ı'u\'ıJ.lfilk oldu;. ! )le:nıni)·et: haH.dlr. Btl sur.l;tl~ ~.\.ı. · ~k azdır. 2iııtr.ı1 bunu ,.itp<ır11ilı.hırsa. 
i:;u ve Tula ı:-eh!l~1ln ı 1i~ ?1:?ı!nıarıİ11. ni'anlar MıÖ.-ıkov« ·G:uuindek~ J1.us · ,'\.fi.ı~~J:;ıl rr:rrflr;enk,ü Voroş;)o(grad ve' 
~nl'flk bu fChir Cİ\'8llllı;ı viJrdıkları iHUd::ıt..-ı:ı.. lQphe.siJ,·; C;. l;)Grı• .l,;, 1tu- , 1 (DP'.-'"3.J.'11l ::t linet; ede} 

anla;;1byor ~ntmıya t"lır;;ıyorl:ır İ~ 
An-tak, Rus ıtı-Odafw f'f'.phebi için Cenupta Th}nf't· _h-:!vı<..ı'llno.,, ~Ure- -==~========-

Slınal cenc:ı.hta yanun ı.:~ ihata tenr ~ :dl ':J;'in·~cnk•.ı Ho:stoPtı kuı·tarmo.k . . . . 

Aksarayda şayanı hayret bir - hırsızlık! 
~ .. •ku-ıı, Avrupa dtft!ndaki sö- 1 
llı~rgeleriuin (111üstemleke) du· • I - - İ 

~1-u d~n::!:a::ış..=;r. Geceleyin soydukları : 

Çıldıran 
ADI ! 

Etem izzet Benice'nin-, 

Birknc ı:-llndc11·beri ~vindc l1aı.

ta yalan }chrimiz Maarif Müdiirii 
Tevfik Kııt gl·ce '••t 11 de bir. 
doobir~ geluı 'an<'ılarla fenalaş. 
nu:;, çağırılan hekimler tarafın.· 
dan yapılan koru;ültasyon netice.. 
F-İnde Jı;ld ap:tndisit olduğu anla. 
bllarak. c'cıhal Si li Sıhhat Vur· 
duna kaldırılını \'e '"·ele Opera. 
tör !\J, Keı"al üı..e tarafından k-. 
disine bir !lmeliyat yaııılmı~tır. 

BOL Ç1!:$İD ..,. 1!'lll'l n1ı. 

MOBİLYA 
/\ imQ.k veya "oM'IMlll: 1 '4c •ı.leT 

8AB.&ÇÇI IAB· 
DiŞLER Limited 

fl81lETI 
'1on1anıu bir 4111• .-neıı:1e t.at
"'bı edilirler 

!atanbul. J'ineaneılar, RuıODIP 
~olı:uıu No. 59.'61/13. Tel<ıfon 2 

bakkal . dükkanınd;ı : 
adam akillı içmişl~r. ı ·! 

A~oaray~ Orilu oaıhlcfımd,e:363 , 1 peynı.-ı -zıyal~·iİİl•• ~':1!l:· 1 
numa·l'ah Ha.1ıım·Yole,va ait Burııa ı ·~-nya ış>lı sızm;ını.ası lçın dı< · 
oakka.lıy<!&inıe arkadakı sığınak kepeııkleri.ıı. a.ı-.ıla••fü kapamı$le.r 
kapısmdan <'VV'f•lki gece dıikkiııı.a yan cama sıyah bw p<ırde a,;ımş. 
hır~r?Jar gianı>Şlocr w rakı, bn<ı lardw. 
>le muhtelif gıda m"1<l~ıi ~u.. Hiıd!M> dul<ôkiıH ı;ahibı. B. Hidirn 
vala dol<lunıp ~ ırmı<laıro:ıı:, B\lıı. ~.~OO!ıley""1 kepcııkk-ri ıu;ınea an. 
dan ~vvel meçhtıl hınnzlıu- di'k.. la~ılmıştır. K~adak1 l:>ll hTIJ (\a 
l;i.n<l..ı tkendj.ler>!l<' yıülrelle' hır a ır>lmır1ı1· D ,;abJh .,uısc 
ralı.ı. EmoB«.ı..ı, 't.'l'e'Yil!JI V<: .o~aı: .Y , ı!l31lindt ıı. .. ~ yapılnı..,,.t,.;. 

l bu e•erini 
Bugün 2 ncı 

, sahifede 
neşre bafladık. Bu kısa, 
lakat pek orijinal roman: 
J'an •onra müellifin 

"SEVEN DELi,, 
adlı biiyülı edebi roma • · 
ninı nqre başlayacağız • 
Etem izzet Benice: timdi 

' Bliyük bir tehlike atlatan değerli 
l\İaarif !\Jüdürümüzc gcçmi~ ol· 
sun d;,., adi ~ifalar dileriz. 

D 

" • 
z 

R 
Son T elgral olıuyucuları 

1 

l 
için bu e•erini hazır!a .• 

malıtadır. .J j a ~~~~~~s 
l 

Ekipsizli <, tevziattaki. aksaKlıklar 
• 

yüzünden halk müşkülat çekiyor~ 
Kömür nRkliye işlerinin intizama konulması, 

amelelere malzeme ve fazla Ücret veril
mesi, Üsküd.arda bir depo açılma~ı lazn~dır 
Şehrbni2tn 1<.ömür ihtiyaeım '\E. Bu şHiilyetler .+ .mda yapa • 

ın.iıı iÇın kurıılrnu §<ılım • Fltlbaflk ğımız ta;ıklkaıa l!<iı· • klıyııt 
kömür ı11letmcııi tevzi bürosu 11. ki aksaklık V<' ' i1.amsr>lı~<ı.r 
d2n son günlerde yapıloo. sikavet: _me .. 1!_Cır hıiromın •• ~ ıaı ·çiıı l< .. 

·Jet .011ııınşt~ mi·ktarda ekip, "·" ~,,. Jıam.ıl t • 

Şikayetler 1ıevzfatın ın1ı?aım : ID<vamı ı ~~ SiJl1ifed•, 

sız, aıksak i"1'a .ecJ;.Jdiğ'i. io;terı.ild'ğı:n.. · ~---
den a!l<lak bio-1<ac gün . ..onra kömiı.r Litvinof Uzak şark yf 
<tlm.ıbildijii, · 1.Jliıy:ahtı b<'rbat~ıi:'I l"I A 'k . ,_ 
mcrk.ezimie tojılanmııktooır. l e mcrı ~ya gıaıyor 

Üskii<kır cihetıncle oturan ha.l.k San - Fran.J,k«. ~; ~A • 
ıse kooa Üs!küdarda hiT ~i ''" .,,.~·etleı· Birligl.r.iıı .ı\,.ıaı ı.. ''"· 
s3t1c:; bilrosu 8çilrrıa~ğı ~-. ,ma .. firı I ... itviuuf g'-·l,•ı ı· },.ıLJr ·~iınti 
den kömürii bı lsmad~klPrl'l' ti\ bi-r, ·Chin.ı Cli;ııı"ı '" • a.·.,,.i~ 

_Kacl küyfrıı.<> lt•n·r •rre"" · ,._ '-'i>1 ~apurdan lıı.r-•I, ·ı~~dt'<'<'k H 

bur ı<eıdrl\'.to&rı.ııı y r-n yakııJa 8Ö).. fi Ilkki•nnnda 'un 1·r;tnsİ-;kuu& 
lem<'kt.ed•riıc·r. 1 buluna •.• ktır, 
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HALK FiLOZOFU ı._,h 0!1]~ r v - ·-·~---,-

MEMUR AR ANIYO•R 1-ülil~Lınl 
'
MAHKEME' ·ERDE' Yarın: L · HÜSEYİN BEHÇET 

'---------~-----~·,_ ________ _, 
Ayakkabı 
boyacıları 

• 
BiP ·emekten oııra, ıenMI 

bir !>.ôtatünde, .uıa auıuı üzerin& 
~.ırş ( gibi "·rilın;~ gazetenin. 
iliııı ııhiiesiıw, ı:eli~igii:ıd ba . 
kıyoruııı. İrili ufoklı tii ı-lii tür· 
lii ilanlar .. n< lu yok, neler? .• 

Gıiziitnc bir ~ey iliş t i. AJni 
ı:aze tt"uin n:ıni sahi{e!ı,İnin a f .. 
lı nııılıle lif )erinde, J.-ocanıan 
puatu1urlıı, a lta a rı 1nf:H b4 

ve i~airo memu r atıyordu. Ko ... 
eam~ıı lıa~lıklar: 

. H . I UR AU ."A CAK 

(;iinJiik ga7e'ttleri karı~tırı.. 

Dil, ilan .ahife-Je1·jn hak~ın ız. 
Si? de, benim gibi, lıircok dair " 
'•· ınut'~sesc]cı·in, harıl J ı arıl 
•ntntur or-:ıdt*u11 ghrcrek!dniz. 

\'aıiyet nt>dir, ne oluyoruz~ 
l\foH ut tc~:, ilJcr kjfj ıni değ i l, 

REŞAT FEYZi 

ruc1uurJar nı ı aı. i~lrr nti coiTn-, ~ 

lı,)'or:• .• 
Halbuki. az 'c i) i menıurh 

i~ l·ap1n1)·ll tla~ru g.J t nıemi.l liı· 
1LPTt ı;t:ld i i:"ini sö;'- J~r. durıırur . 

llugiiııkü nıuaıuele sisteııı »C 

usu llı>rile htlki. az memur la 
i.coJcr dönıniyceek, onun için 
mıitemadiy~l\ nımım alıtcıiKtı, 

:noi l""!kill ücu<le gelince. 
gi?. 

O halde. de\ let te~kilatınd 
nıuamel~ u uJ c steıoinde 

mi b r ., r . 1p hlılmalt 

grrrklir. \" ktakı. hrr 1ne n1ur 
, .e i11J1i r buİttıı du · H nıasa \ e 
dai red<' r b <>m b'r Ufötı r olsun. 

ı;,)~:lt" )C"nj bir c~a5ı ara1 ıp 

hut:.ı~ak , zaınt..:derhn, ıtıütr-.. 
madiye11 ıno:.ıur a rn ııı aktan 

kur tu:urut. 

Taze ıfmlt, 
• govr il ı~m!t •• ' 

' 1 
OnlarD ~~yr.._t c ucdıu1, Jıe,,.;:e.s;, !i- ! 

t Ucre 1.« n ı.te ken, s1 1lt1:.leriu nı 

t~!ebı c,le h~i;: .. ı:ltrtılıt:ek ı:ızlm de 
ğU mi'.'. NctJc i{<tldı k!, .:.lm'.ı ur.G ... ~ 
y:ıpı.htn b:r Tncı.ddodir. s:rrıidiıı eti ne 
budu :ıe·~. Koç gıam unCll.'H b.r :s:nJt 
çıkar?. Bıınları bilmi,yoruııı. Fakat, 
onl~r da ffatl~ı·c yirnıl pan.ı ıa•n lit&
tr.ek.t , muhakhak ki h<1klıdırlaı: ~ 

- Gc\·ret •ln:t taze sirıı: !. 
D;ve, k.üçut: c.anı~r ~ ~ey; 

y.ır au.ucılar tarafından n.ü~terlyc ar .. 
zeclUen bu meta h<:.l.t :t.aman, neı.:.adar 

1 

~nlte yarar. 5;ır,ft C A!.erin b:r ta
bir:le, yür k b.:ı.. trır. Aynl vn;tı:da 

ı 1)tih::yı kap .. ııra7. l~ir n ... dr.:e · ~)r.ra 

j 
,feınf"lc ;-i)·CblFriz. 

Sim!d! 'iitM.ır yo!cuı-: ... ,.. ıncia yerr.e::S: 

1 
ht:ştuı·. Yczın bBşka kı.ı.eti, kış:n bas. 
ka 1.::dt \'t.rrlır. S-.ıWhJeyi':l ~y. bir 

ı 
;K1.)e-f,tlc yC'ı,cn &!rnit, n<:kada.: le~;. -
Hct;ı-• 

"Bugünlerde köye mutlaka 
w • gel .. Seni everecegız ..• ,, 

!\.ctliyr Kuı~duncıH;ta krı .)ih.;.~tılar .. 1 
.BL , 

- \"1'y, lıemş~riın ... Dedi. seni gük
~c c.ı~·arken yerdt• bu'duın. Ben ınem

!oketten d<lha dtin ge!tı~ .. Seu:.n?c tok 
ı;::örU~eklerim vo.r 

Digeri, bu te~.a-l:ııt.tn, b·.;nt!n kn.. 
da:- n1tmnun görlınıPhyorrf.~ j tex .. 
siz h·tc!;si.ı elini l;ıaLp hern~~1~.iıı'.n 

e' : sı;ctı.kt3fı ronı·a, 

- E, •Ö;;le bol,al ın .. Dedi. 
- Annen, b:ıbttn htpsi Jy~cr.. Bu 

- At~. he hf'ır:<;erim.. lleınşe:-im 
değil de ::--eı:m-irr. . N°f'ydı o gfınlel! ..• 
li<.:ni b.r gün, h~tıt!ar ını .. ın? ~tek_ 

teple-n beraber knç:nı$lık t«., rahmeı. 
h alllC'aına ra~ tt~~ nış. ikinti7Jn de :c.u
ıaı:ını çeltmbti. 

Telı.rc1r, yeni geıt"'t' ciönCi.ı: 
- .Hi.Uın aıınef. dın:z de çoc·ık

!..ıktaııberi arkurlaj!tr, l-lcn1 det iıtisl 
df.: hairı.d.lr . Der;:ı n:i, Ha~:.o. y ... 

Ha. Bey, Alıatı bcl~nı "en;in 
der gib~ .blr, 

-E:-..·et ... E,·et! ücdi. Fak::t, ha. 
lindt:n l>e!liydi Jı'"J f ·kaladc s.nirl~. 
niyo.ı:a ... Setlici, ıper.:: ,·ıırd . auyrı~a.,. 
dı. .• 11111\J &öyh.tyordn: 

- Hasan Bry... Sen reCIT' leke~e 
bugürıler<le nıuhntı.~c-ık S'-'I.. n:7., da ... 
yıınlu da l:onu~ttık ... SetJn pcdPre de 
b:raz ı;~tlnttık ... Se:ıi cvcrereg:z -;ı:. 

tı~. 

Cila ve boya fiatleri· 
/ nin tereffüünden dert 

1 

1 

yanıyorlar! 
İstar.bul a~·akkabı boyacıları 

esr.afıl'ı son günlerde bir er.d:se 
kaplamıştır: · 

Boya ve eilıi fiatler'n:n ki. üç 
misli fırlam:ısıM rngnwıı ayalt. 
kab ı boy;.ma Iıatlcr· n.n t•!>kigi 
gibi kah a k r~nd~ ;:iy 
meler:. 

Boyacılar. b'r muharr'rim!ze 
\"az.ivcti şü)ple ar.latmı~lard!r 

l 
Shr.: t etruf:nda, ~k liÖl dolaşır· 

-rı;;;;~;~;:;;~;;iı~~~:::=~~~~;;::::==> - De;.:l~k sirr:lt ıııhi kıınıluyor, Eşya nakliyatı 1 ı.~~~~;. Be;: k •.m 1 doha kal.n. o. 

.k.a<lı.ı· \~a.ı.:ı~lk c:ur ıı.~ır.. B:ıban& 

~.!'*-yd, cktt·p y. 7.:Tttyort:'lu. o .. 
üzüll.ıyur Z~\·c;.U! •• lJJ.: ın mi.ıJtü öldu. 
Babı.nı iıftlt >"·-'Pata lardı... iste
ıned!. ıt· n: llacı b ~tı1. 1 uı~u1 Enii.r.e 
V:?rrlı ,}"[' .. Diıy{ı_. !~: . i1tCJ tınu ever. 
d:ler. • Ben.ün de o ldzdu gözliın 

\"ardı an~ına, ne y;ıpac.-k3Jn' Ver. 
n:e:t!t"r Jü be.nim g\bi tıt~.ur.a... Tlt!m 
de onlar hant bira' k~birL:d..i.ı·!ct· de ... 
T~hriraL kô.tibinc Vl'l'di!cı-. K ocu Me
ı.n:..~in D:lft\cr de, ı•.nain <.·ldu :ırt:.k. 
KC'r.-Oir !J:ıl~aya ~·ı!itı. Bu ~<'l":C !;endir

deıı. dört l•eş bin l!.a ltaııuıdı. Allah 
\'ers!n •..•.• Güı.üır.ilı: lok ..• Sc-lroa.n A
_o~yı bi!trsin ya... Zavallınuı evi 
yal'dl., ı:;·,. çhpı. oi:c kıululıL.dı. Ah 

- Bn"U.re, C•c turn !\Iuıtnr;.ı bunları ..• 
- Yok ... Yok ... i.Icno de çok ıni;.. 

n<·ı.:fp bi: ş<.·y .. is~ nhuld-eıı gıc-ıc!. 

<- Esk-iden b.r kutu oıliıyı 15 
kuruşa alırdık. Şi.mdi 7J kuru.. 
~a alıyoru?.. ı · . 20 kurusluk kıl. 
lu boyalorı 40 kuruşa fırlaın:ş. 
tır. Halbuk1, b'z. yirc 5 kuru .. 
tan i~ ~Yapıyo ı·uz. Kazanç mas .. 
rafı kar~ıl:ıııu,rnr t;ib!dir. r;at • 
lcre zam yapanı:yoruz. Çünkü 
ba~1n1•z<la blr cemiyet. yo1itur .kt1 

bütün E.·snaf n~nıina B~·lediYeve 
müracat edert1< derdim z:· a.~üİt. 
~ın '\'t.' ba· çare r.i bul.:;un. 

A\"AK TA 

ARAP 

Ga1et•ler lıabcr ' eriyor: Sön 
zaı,ıaıılurda. i.tanbıılda, ayakta 
şarap içilen 'erler çoğalmış. Bu 
ı:ibi dükkinlımn tahdidi dii,iinii· 

liiJornıu?! 

Eıı hadisenin ,ch<'bi, bi2Ce ba. 
:iİt: JJa,·alar su~uyunca, tabii, ~a

rap içm<'k htiycııler so.f:al,,, Ya. 

2ın, pek ra" lı t edtn olıııa:z. i lk· 
b hardıın ~onra, hu gibi ~·l"rler, 

kcndıliğin.:lcn tahdi·,le uC;r11nıı~ 

olnıaz nıı·!. 

l\IF ZARLJKT 

l\UTUX 

Ajans haberlerine göre, Amerl. 

l<a Cıauhnl'reisi Ruz\·clt, son nut· 
kunu bir ınczarlıkta ~~iylcıni~tir. 

Bu, rok ~ayaııı diki. tti.'. 

ltuz,·elt. a r aba, neden ıntıaT. 

lıkin ııutnk sii' leın"t ir. '-•u ı\• . . ., , 
JHl'rikan mHlc-t iuin t> lunıü gö-ıe 

alarak, J.-.at'a ıuiit: d l!lt!ye karar 
,·erıne-~!nıa bir i PıTcti n1ldir, der. 

tıiuiz?. 

MEYUA .• 

DA VAGI 

ı: ;r muharrir 11rka da~m ta\sİ· 

yt-~ı n e güre, ilıliki\rı önlcınek için. 
müe sir tedbiı-lcrrlen biri de, mulı. 

le kirlere mc~ dan dayağ-1 almak· 
tır, D~l.)'U , C~ki 'C geri bir ter .. 
hiy~ \"ft ıtasıılıı·. Fakat, dayağın 

crıı.ı.etl(')) (ıkiığı riYııyet dilir. 

ll:tkika1co, bu u.ul tatbık edil· 
se, nıüc 

UMUJII 

S!\AT 

; .. o1tu mu" acaba? .. 

Aksıra~, Üskudar \'e Ad a ıney. 
d:.ınlurına, yeniden hircr ıını umi 

sanı konması kara ı b)ırılııı ı :. llıı 

h aberi ok u~·an bir a rkada~ : 

•- l:yrnh, dl'd i, bu ch·arda O· 

t urnul;,,r, lıu ndan se.ııra, \ ·apuru, 

tranıı &\! boy una ka rıracnklar .. 

~imkii, crpleriııtlcki saate d<'i:il. 
bu uınumi saate haknuklnr •• 

AHMET RAUF 

- ·eı fil.tın ko.,-ed' ~ ııftc- flrı. • 
nıtıd.ı bckllycıruın, d('ru. l 

Denizyolları ı·daresı· s·m·tı:' fınn"'"· ıun•Jıııı~eUe .e:n· i 
i>"tlk y.,-ICJı! r. 

fiat1ere zam yapıyor - K'·"du .ı."; .. "'- Gıı,ı.. ı 
B~ cıllS abn.tler Is•, n:ıı'ôrr. olduğu 1 • , , • · 'I c:.ı.:. ı..:.~ı ,.cr.ın . ~ en ne !:~dar 

Dl'll!Z)"Oı an Un1uml ?Y-Iüdlir • Uzere, kaı:dil ak.Şarc arı rat; ~r. SJ • Ciz'Ct!..,. ~- s,.nf. .. Yrırini biJm!yorı.;m 
:üği.i, xüca\-ır salııllere a.!t yi.tit sa~h. y.:ığlı olanlan Vl•rdır. Kıt'al ... n ,.ok~ ... Koca i!tanbulda, sormakla 
ve ~ ıı 1anr~ de de'!( ikli 'e !tutur!an biraz küç\lktur. Fakat ndam bulunur mu? -ı.-eger ki adre·-t 
va t ezzctlcrl iyidir. \"'apı.rlaeda caı_ •t:r· p1sun ..• 

B'r rnunlllnoe... 11"oi g\i . eu, .aenln 
ele agz JH sulan ~".k:ır ya .. 'B•)yu, bo
su., ~ehre. i, gözleri, endlnı.l, t~rbtye ... 
si, r:C'?:"ll:f't ... Kim.."'-"'"'Ciklerl de yok ... 
B:r ana, bir kız... Dtı~·ımla kun:..ı • 
tuk konıı ttı'k. ta, sana 1..\yık gOıtiük. 
Sokııkta yüriltken, h('p ün.une bakı-
yor .•. 

Bugün İst~nb" lda ı:;~ı'(,!< S.1~
!~rda ve g(rt-k s:~ var çaJr~an 
b:ndPn fazla <'S1'af \-ıırd:r. ç ğv. 
muz a.le sahib' bu!uııuvoruz. 
Vaz•fttim:z mü~ülaür. B7'r; oo. 
ya \-C edalara da ruırh kon. ,b'. 
raz ucu.z:Jatılsa! .. • ~ pmı~ ır. 1 tar.ın sinıitieri \"&l"tiır. r;:r tchbke a.. O, d~ha, çok söyt:yecc~ ••• 

Yeni: tar.:it>l&rin tab'ı b~t.er bit. ntnda, bunJsrı t>elinuıe get;irlrlz, '·t.:n... Bu ;ırD.lı,, J-"':1
11

'oallhL c!oğr .... blı.:,i Beriki cebinden s.ııati çıkarıp 
mez l,er .. .Jceled€'ki mcvk.J:'c ası.. j ~izi sah.ili ..:elcl.mete ül2 trırıı::. daha a>okuidu. Meınie-ı~C"tten cHln gel. baktı .. ~ 
1,cakt:r Siınlt, Wıha ıiyade çoouldann ••V • miş, yeni gelene, - Ooooo! Dedi. f'lnıdi ~rne ka. Ecnebi mektepleri talebeleri 

Yeni tarifedeki e.>.Ya ır,akil ıle. dl,;!, raııbet ettiği bir gwa ıruıdd<:sı • - Ben .,nn hani h•r ""'""'n söy- J>4nacak ... Ben blr koiu gideyim de, 
1 Je tatbikata çılkarıl(lcak 

dir. Nedeııse, çocuklar ::.iıniı.ten pe& ler\.Ün.1 ya .. Dedi. Jott:ı :Jt:lda b~nim şu pnrnyi yatn·ayı!n ... Sen burada. F.kari\ r·l , ... t•"~b.' 111"'·.tc·p • 
r tkr.rdr1 bır k·-ım zam vardır. bir hem~orlm \'ar .. B\l)'ük adom ol- b~kl< - "~ ''' E3r;nu.ı. c!ns.~Jr. ta'~"-"Tl~ ..-r.c 1'oke. hoşlanırlar. Bı.ı-yuua biı:n;t y!yip :;ı.ı. Jçe.u l • d r? o· ı· ... i!.er'.nd~ kiillllr .der f r~ \ert·n ;ı; " - .... .., 'k. d ! . ld ı . t b •. u ... Tlıccaı· ı . ıre... ~te o, Hasan KotJdordan yürU'.ıtlp kn..,e;·i dön· j "k b l Ç'(•cu.··· r \.'ar i.ı." u, ır. '? erın O.!~I""' • vy muall'.rr!lerin res.mt ,;1k mekten. 
;t ~tu. ık'~ mcn-:ur.ar. a terk ıar, ar.n~le-rinden a:ar !s!t.irler. Bey, ı~~ırlır-. Bır.-tz l11 b~7.e akrnba da \ dü. ?ı.1erak etllın ... Arkttsuıdan yu. d • . 
olur.n uı;;tur, T ... u· .-::iır.J. tın, :~cndtsine u!ahs~s bir olı:r. Oylc dCJ;l ın.ı, Hansan Bey~ ı·üyüp l.>~ktun ... \rC'zr.tye u~ro.m.:ıdı. 1 le; {ki rr.uallim!er g:bı ders11f' • 

Kasımpaşa 2 inci kız orta 
mektebi genifletiliyor 

Kasm::paşada:.-ı 2 ı.nc:. :ız orta 
ml'kteb.nır. te,·.ı uı.ması u;in 
.)·an.,n ~<i b.ı. jt' !:-ot J."- oıur: .. 
m:ıs ~arar.a.şt~rı mı.ş~ır. Fckzı! 

kokJSU \":-trdır. 3in-Utci, caneJ..:~ ... ı -ıç.. JI :ışt"Ti, "\aıJJ-'tltf'o hiç ıneanun A;:ka ta1-:.lt·kt ın~··di\.enden basa. 1·}ni talb:katlı b:.r ~ ·k lde \'er .. 
'iı \'t.kİ-t, bumunuuı mls gibi b.r ıto... gBı·~J"?n;cyordu. Zı..ra~.. m:ıkları clö!"der dörder etlıyarnk in- ı mcl<·ri \"!! ·cab:.nda 1ale~lıeri 
k:. gelir. Derhal ıl:l ı ç tane s'.nılt a!:.r- - E,·o\, evet! Dodi. m!ye b:> !adı. rnahkt'mel~re. müze!~ '\'e fen 
sm!z, .k~ ... ::ı.rak ye;r.eğe bı:~:antı:.....ı. "\"J. I Memlckttcn yeni .a:c~cn tek:-z.r söze licrtıaide, A•Jliyeye. gt1dlfne, I atb.katına c;-ıkannalan tebliğ 
mu :ık~r. -=b=a=~=la=dı=: ==============g=e=ı.,-=<tı=n=e=p=işn=·a=ı=ı =o=lm=ı=ış=\u=.= .. ==== olunnn:ştur. 

T &.ı t ı:ek... ı..r tiı..:..t.'-'"kc, b::ı.ya: ... 
!4.-ll t de~ .t::ı.do.r c.is kell'.CZ b!.r gar;p l ~~~~~~~~~~~~~~ 
,. ne ... K,.'Stt uçm·ı~ı .. •, 1=•ti Gece vakti zorla eve misafir 1.tl"tJK k.rı.'-n:ınuşt;ı Bcf)-le bayat s!ın!t1cr~ l ~ 
ır. ~.lt r atın;n tırtr.f:n )·ilzde er·. ne • k e e f 

1 alt< nı ~·azal'l3Tll1JO, fık I malı 'e • ı gırm e ıs te mı~ e 

ı ~ .. ' p eri · ... · ı · 1 1~, ' • ... "' • . .s .m { U\. nı u.z gö!" .. 
ViLAYET vc _BELEDIYE: 

1 
<1 \der nden t'raz etrr.iı;,~rd.~. 
:t ... raz:C..' du-. Ş.~' 1ıir :.ıt{'ctlst tar;ı. leı·ic e 3tarlar. ... * Ilc!~clıyc, 16 :-,1.1rt .·;ıc-h'.lleri ;çia 

Şehzarieba ında. yapÜ".C"ti( dbide itin 
ressttmlaı·ıreıı ara.!ındı ..... i.ısrıb~krı a_ 
tacaktır. 

j iıooan Kanıis; ona !> ıvall' o! ·n. 
mu lir. j 

FJkat sinıitcl, iJnyat u\dı...ıı,:o. nı.. ~sıa 
'.1.-;a \ ~ itiraf et.Jı.t:-z. O a~ 'la ayn;. şe. ı 
kilde lııı.ii.mr: 

- 1·aze shr."t, ı;:t.' ek !ilınlt. 
Ta~e bit sırr..~t -alıp, çaya tıat :-ara,.:: Açık iı ve :emuriyetler 

:::y: "'.İZ, b:ıYJJhn1 J t · ı•asıl u,yor, 
:ıdis '.lr. o zJz im! 

lO r ~ asil re ~. tt:-h~; Jz kutup. i 
1 neler ne m'1m.U' Jl:nrr·L"'"' \;:.:ere bir l 
ımt 0h.r nçılm: tır imtlha"' 6 Kim~- R. SABiT 
nuen-eı Pa.:aı1n t 1 c'ıt... zde ıc· ===-============= 
ra o lıl tı ti ı.: · .• ı.e.un • .ı:r:.u-.. 

rsc • dtiPl! 2.9 Tesri.. ie\'"\'ele ı~ . J 
darıl!~. 1 

ı tac t'O K d o; E1' "'rı '"'"- 1 
de rr ilc.h 1 c..an on h ~::- lira 
~ .; .. c .. :-1yet...er :ı;- n lJ.r 6. ~

t"han .. 1mı • • 
I:.n z nr• rı fi<' • c. ! cı' n! ('ı:

n:n:_...ı icap<..,..~,, th pler 4 Kan .nt:e,·
\"el Pe {';~'"'"e grı~ ' nkşo. T' tn.ı .~,da: 

Çe.:- er·ıuı:.,t.a ..... -:..~a:tı!l:; ~Iı..;ôürliliil- 1 
c.r- m t' .. .tt • r~er l._.li.b.an ;_,.~ 

J:.ln.:ın\.. .. v ·e n fi ı c1 Cı.:.:r.:l ;ı _n ıa t 
14 ı&e ua o!l ' r 

ET NARH! 

fakir U ni11ersitelilere 
kitap veriliyor 

Üı ,.,..,..,,, Jü f· kir vo uh. 
t~ç •akbe1erd<!n mua\eı:ete ~h • 
t y,eı lıulun~nların rnkr. Fa. 
:~ü 'tt.: lE • .t .... r . .ı.ilJ;<İ,111 te~hit oh . .tr:.a. .. 
''' ll< ·' 'rliiı;e b·ldcı 'mi<tır. Rek. 
töııü:<. Ü ·\·fı ·: t• 1r.ccl~-:; nin .uı. .. 
rar1 10 bu t'"1 1 (l;ılt1.... S.i.l .. r:c;·~n n 

<it.'rs -kt1 plar1nı11 "\"er:!m r 1n .• 
saa c-tmi~~l'. 

Sarkta yeni insaal 
Di ~ı t~kırcln b::•unan Bir.:r:ci 

ünıurr M-.ı!rtt <;<"~ mmt:ı.k~s mr. 
iman .;•n f u) elle çalıı1..lld :. 
ta r. 13u k re ,·k; .kı yüz ·-.r'.< 
bır. 11·a smfiie ıı. ~ ak ·ll.'!aa • 
tın kmn\ <ıiunmasrna 26 trsrir.:. 
san.de ha~ 

1 

: Lnası kar:....r!a.: 1 .. 

z~ımı~ı.ır. 

A tm•~ kikrr.tlre lulüıı<le :,fo_ 
İyl et .Eatı.n a!m:ıa: iç!n rnu~a.Jca 

rl"h'.lll bes oo, "" br li• '""~ r • .ı.ı 
r · r.- mc· ~. 7. """ ~ 1 e t·t ·::ıM 
..._ n "ı nuır"f f:'!'fti~rf.ı-

' , • ' p· .,,. ' ..a&oaoı, .ıtY~ı, ~üıl!t '\'()ıunun 

d" vat.. k:a. p ar. acf.c.t.an ... ~ı.ğa ~-h;.n 
!azıii! le 1-;.ı 1 ı ,-Q,pıyorl~r 

R•t nPnen ).,,,·J.c X1 •1 ı- ırl..ı.: ... 
nuyor rn ......... ~ ·• ı ... •n C°'l hf' ,ap • 
lar i;rı ::1;p11m.:ı ..... 1ş r' d• • rger öy1e 
ı..;e !ec... .. H;.:ır, vJ'.lc dt> , bu gl!ı~ 
ka p~r fh .ta..... :ap.y\•., u~ .• ~eı~~ir. 
B.: hure';ctf ı::tt ı? le • ., 

İ. re , , •oı değU, bcllı:i jı 
d< '(C. 

BURHAN CEVAT 

tas\·~.\C \PC ;.;1r..:ıi ln1alat, ~kmaH ir:
~.ıat .. ı:; SD::ınost. Heıı>•. KP-l'h'\ s~. 
l.r.t Cır~. Ht"rr~ık .... "or n, p· ·,,r, 
• Iang l<. T'mo~. Bellac·, H~' ! !<. 

Sa ""· BO\ Ul nl<tıı.>ı Ktd r A
' 'rdn> n-eW.:;krnıdc .kard : .r, 
K"lwk, Hazo. Boyh. . S:·. r.n:s 
kaza\ır:rc:ı Vrrr kışla ile B:w. 
kan a b1r :ı=t a ıırm lü cem'a!ı 
on se;k z adet b~ı a. 

Beşiktaşf a koğulan davetsiz bir misafir 
eve dadandı fakat ... tekrar 

O•man ,,: ndc bıri. düıı gece 
Be"1k!a•ta tmıı~ıklurından Ta • 
hııin evfo giderek k~pıyı çal • 
ml.,j. i\,-c t·h;e. t;tirın p ~· 
Ev •ahplc:r!, bu cşnada rr.1safir 
kab~l ccıcınıyccWtle: ini söyı~ -

1 m.>Urse de, O>man zorla ginne. 
,; 

ğe 'kalkı~ınıştır. . 
Tiunun i.izcrir.e Tahir, eyde a. 

ıles..ni bırakarak polise müra • 
ca~~ clmis, Osman karakola gö. 

Radyo antenleri kontrol 
~diliyor 

türülmüştür. o··man, karakolda 
Tahir~ yıılvarınış, affetmesini di
lE"llli,,tir. Tahir de afi.dm iş, Os • 
:nuln sa\ıverilmi tir. Ta .. ev.:.ne 
dönmüş, ailece yatmak ··zere o. 
dalarına çekilm•ştir. Fakat tam 
bu esnada kapı: 

- Tak, tak ... 
Tekrar çalınınağa başlam,ş. 

bakmışlar kl; yine Osman! Gıt. 
ffi{Sinı söylcrni~cr. Aldırnıad.ık .. 
tan başk:ı bu s.,.f<'r kapıyı tek • 
mel<'tr.e~~ ba~l<.nıı~. Tahir ile 
enle-kiler ç:kmı~1 ar, Oııman ya. 
~rılanır.ış, .. ı\.d\i~·~yc ,. ri!miştir. 

Osmar cl'l , Tahir tarafn:ıdan 

adarr~ l<L'.lı dögiildüğüı\Ü icid a 

* İ~t~bı...lun üt yıllık. yol inpaatı 
programı tan1im edilmi;;ıhr. B'.l ı,e 1 
milyon 7 t l b!n !im ı.ıuı cdılıri tir, 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Al-ı1:ıny'" ... .1.1e-tiı tt _ eş-ya 

Uste:,i hozırl:ıno.•.l • rlunlaı" ara· 
~ında clernir, çeJ.ic, :nakıne akSaml 
ve cer vasıtaları \·ardır. * İth,ıa. TurUli! 1' .. rJ K:.u;,i 
ecıaı. Ç:Ji tev;datJn1 idare clmrk r . 
zere ~ICr:;tne giln:-:rt.lr :.tc-r::n.e kül4 
liyetlı c;oıy gc·lrrJ,t 

MÜTEFERRiK : 
* Snfy( eh .. ,· ;;:. dl.in H!rloci Al!>.r 

Cc1.a :r..tr.h!->eınt.ı; aılc c.il'"\ nın c<lilmiş1 
mülg:ı Den·ıbtank l\.lüdüriJ YL~suf Ziya 
önLşl11 ibr:ı1. et•1!1 \"esi! .... nlann tas .. 
dikl1 sureeerirı :.n DJ rin.ct 1'icaret 
Ainlık.cnı.esir:r.!cn hrtcnrr.csınc k:ır<.r 

ve:ilm.:)tir. 

R~d)ü abone taks .lu ui \'ak. 
t nde öüe:rr:rn1:~ u1a,ıltı:r hak -
kı. oa tak.hata d•,-am <ılunnıak. 
tad r. Bazı kim.:C'lcrb ra,ı,·o a. 
bu:e bedl'lkrıni yerrr.cmc.ıt l'J"ak. 1:::::::::::~~==~==================11:.I 
~ı.d.lc: radyo kullandıklnrını pos. EDE B i R o M AN 

'tm; t:r. 

;a mcıi:"zi Tllne bild:~·mt"mcleI'i. 
ht:ını;.lf nazarı dikkate alınarak 

n•.uht!'Ji f St mtlerd1' :ın•c ıJcr kon. 
i" ı, ~ci'.ln" kkdir. Bu m: _,anda 
CHL.i<c!i ,.t' gt4yr: fenni 11t.cn -
ı~r·n cilizl•lt1lmc:sı s:lh.p! rı.ne ~h .. , 
ar clunma'<.t~.dıı·. 

Hukuk talebeleri bir taıı ;şma ı 
. l ' 

çayı verıyor ar 
Hu kul~ F ~kül s· "'" .11"( ta- 1 

!ı:_ı.bt.:,t:ri, bu Sl..U~ ıı c·l(;tdcn Fa -
sC.l:l.·_\·c ~C 1 C: 1 l arkP.~J~l:nr}a ta .. r 
r. @nak uzcr. J;: ııt"ikamrun 

E ır.eı gün;i iig:(·den S'>lU"a P~rk 1 
ete "" ılaı:sh bk çay terl!ip et • 
n ... :s. rl'r1r. 

No. 1 

Kadın Çıldıran 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

- B·tr deıırıH sar'aluTt içtnde "' 

Tuhaf: ne ~lenizde, ne ikuşlar. 
da. n" de ağaçlama ses ,·a r ! Eğer 1 
clt>nir. kadınsa. dalgalar da gülü. 
cüğüdür. 

- Götürün .. . 
- Demek. 
- Kur~una 

Veyıı: 

-Asın .. 

cfü:in .. 

"'='============~====~~~~~ 

- Bu \'akit iıahçede L'!l ne? .. 
Bunu kendisi C:e bil!niyor. Sol. 

gun, dü~iincdi, kararsız ve ta • 
katsiz. 

Emrini vcrrnc~t hiç~:r ::CY. _Ne 
mahkeme, ne dlvanıharp kııra • 
:rına lüzum var. Umum! harp fo
ciasıııda, mutlai< bir zal.'ılıiytl, hı.;. 
dutsuz bir irade ne yapmağa ka.. 
dir degildi ki? .. 

Trfrika No: 29 . ' 1 

Çıplak Model 1 i 
Y azan: NEZillE MUHlDDiN 

_ _,,_ .,...,J 

!olchı: e t._. <: 
g • g.bi .ı:toı ş,yn , .'e. rı va 
uıt ;e ltau r '1 • trı<i:l •ol.oy d• . O
kuyor, uz n \ e :Ser· n lg·n lk.la..a 
gc.ımi..;lı.ıyo.rd..ı. At..,:~ ae bir it _e ·v: .. 
le u ;am ı,ih •• '\ya.:,ı tınl!l ye'""c k;-.:. 
\'et e '"'l:tm :,:or, koltuk dcgneğ!yle 
do" yo. ! ·. YüzUcieki ~ora H!A 
~ ~ı .. ren(">"-... kay.Jctm-m!.i!i. liaL "z, 
)O gı:n ,., mıt7'-' pil. Mehmel Ağa 
- t!eJc bı~· b hn• elııef -t. y>.ı::::iu
ı· lb kt ne ol:ı.c.:a';."""t • ç:, Jlm k~nd :-ı .. 
h~ ["CtmLS ~ıbi} tYCı·dU. 

Ih yı:ır c.da'l"ı.: ~, z bı e b .. ı !r.Z ,.a 
1' .. u c · de oyalaı,aca;c tı r iş bu. mu i· 
tı..... t n kLl • ha.yvat:~ yt!i}ı1.i.r r.ıyc 

calı. Jıi ı J. K r.t eri bt.ıtv.n .... a~:ı 
şrn ew. ~ t. , c :ı ., T vuk nı..
' y ı:;tlr r• ııd: da i; r kl r. o u 
hcce1 e h ~·fye c- yc;r ve t · '.t et .. 
ra ye ~ y rdıı. l gı..zel \ e ;:enç 
ta •i aıg L.!ıo n ·e 
Plın1ot he- b. ura 
Mar:o•ı .. !:;.... 
.... ;u:zeı v r ·- ~.J .. 1 

_,. 
\"e 

rıı• 

t ' 

c 
• ..... ! """ j ~ . 1 

- G" :st:u ..,e:ı .-11 -::;ş •• :.ı- Beni .., 
lx.)a~ kıt"Y d 'l c~"l ~ rı. J y<.'r .. 
Y . to trı,ıa. " tUo~eD b.• doldka 

!le y 'o:-yor A . :.ı·· ' n: 
ı-::aslJ!ı )~ nına k ır.se;ı1 ~m IY~1'" t~ 
bığ' c'.',,; solnıu<i n.era's. _cd.ı)"O!~ m ov. -
:-..... ~ ... 

Sc!.ır.'" . ' b :ır r ,ıe"" ıt ..,.. • 

.n n e•rrt re if'ln .ı.'~kl gb'llt.c"."-:ı ye çalı
,>tyJm,ı. 

Hl•ıt taı ıttı:.rı da gJzel olurmnş 
::.t· hn. t ;'.ta ıecrilb• ott!n m; '. 

- Y t plc. or • bey m .. 
E ... i:.,)· de-..li .. ~·: i ·· ııb~la &:: .. ı 

Ka.a\! oa !, ;:öylL.de 
\'I ı değ.Her • i!lva bh' ;: mü!" J- l 
de elsi- ben.re ·r r ;ı ı: .leceği:n. 

•.. S.sH, puslu ha\"an n a. 1t:ndln ta. 
b.o.&t 78Ylf 73\::..J uykuaund1n uy.an
n'LYll - •ı !=" ,__ı ~ n rı _ 
li V ...,...~ ir 4~ pa.: •• Yll ... k ~f";ıt!tJ.-

ye dn "r<''°.1 • ~ n ., •!\..., ·tn b· ı.ur, çf ... 
rek ar n l,ıade ir · '.. n lnc b:r 
t'L!i ıo.~b b i iı; ,•J..-. 

Set n bir ... '"" h p• • 11 ~:1ı.: ~:en 

l\tC'hmc• ı\ğ:ı '•Hı klat·ı ı· tbi ;nı ıı· 

d"'ta b!r bı.ı,; ,ç: Lao .. ~ ınıı ı ı ya t>e .• 
leı inôt. n ' ta.ne y ur ad.J~ yeuı 

·ık tj !'·" tnr,b l ve bt'y .. , c ,·c \: çı. 

"r r .: Selin n t ! ~ ,, , k.c.Y~ ır,r ... 
\.L l Ki g hı 'li L'w~· o:-- c "k v~ 

sc...,.. r, •. ıı c~· ·c: ' .• l\f•,, rr ıl k:ıcıt. 

1 r1 YUJr. y .. z. t •. r;1··ri t t ivor .. 
du.. f .o en n;ı \ e ki rr> .. gagw:·y~z 

ılch:ı. ta!l F ·1~.ı ı,w.:y"" . 
I} "l "l . LİR!" .... ı eh t>:. 
"e eıt:ı e MJn ~-.,kt.u. 

B:: .,tıc 1ze gvr uo gU11 e\.iıı!yoıd 

- D. 1• ı.e-y"m U<1~,: s ın:.J.ra ~ 1e"ı• , "<:- f 
ş~k · c~ ,. · d~;ll -~•". 

S l zo la gıı.: n·~-c '•~r:>A ı.1'1- { 
s.n~ a adı. t.Te mrt A~a ~et. "fı.'r.d! .. I 
s nr _. C"klet. •' al ı~~yı gl·ı en e,y n .. 
K.('.} L n uıc :ı b\) ~.. ..re' st' ivJe j 
cie:" " ~ .y1..ı1'({ • 

- D· I t..ı.ın \U 111 t... ;ı ı;ı.-.ıı, va- ı 
murc ........... v .r.ı <ın be; s:un ü..k ~ .. 
ti\~ n. ~e dinç D" kl ·•\ I ~ I 
§all:ıh .. E ki bo ~ g t Jı. Gv. 
reeek;·;nt.z ee.ecck 1 • t nt· r:.lar 
g"Jilde lk' ·er y.ım rta \"t. ICttk f .. 

Selim &lıt k dtlıinJ :;ar!d 's.ıla. 
do :ıı ııla ~ t · "ev' 1 t k "l:t ödn~ 
D..ı;ı"k!.ı. D-.ı ,,. uul."c .. icde.:ı s:y'"tl ~yı ('!"ı .. 

bahyarok. 
- K...:c: t:- •e civt· "in vor i\Ji'h et 

aı;a? Di.>·e yarırıı ;;ğız.la şortıu· 

- Öıa.~ naş:dl<Jı diylniz d1.~ 5<Jyli .. 
Y<'.r!ı .. lll·p.lt tan~;"tı:ı olı.:.1. o:ıl • Ylr
n_, ı,· i k~.:-dl"3 .... 4ı...!l3lılrt l<un .:ıdın! 

B r tar":l"~i. b:1t• iJ •ırı r.an 'ı.: ~: :·dı 

Gelc:1ln1 bJ1l11 ı. 'fr'ı., Il·!-rtn rr: : 
h. -çlo ~·0t;o on mt.ı ,., C'Otan .• T ı ... ~tı 
vır: urlz.y cıd~ •· C' ı 

Se:.1\ y rrı nnlaı11 • ~ b bo.r.:.ıoz 

g'.l C'TI· di. ~r hn e~ f ~a f!fl &r·v~ 
g zli hır bak. -st. 1. c ':"'~ , .. l' ... ~ ı~Ua
g ı 11 '.: •• ·::ıt ultı o.,r Yt: :>. ~ n ·· ! _ 

~ıli C'i\:ci\:le- in! onların yuınu .... , t·.iy
ı · k d!l.r h:. .. , :)lr tc·ı~ın.stu ~ı.:t ... r.ık 
ceh.11e kvy .. 

KanahiJ;rı kalkık hl v,1 

g:bl gururl. ntyordu. 
ü 1r s""hin 

- Şimdi blı1m l•')hosa. hıı.P:rrıdan 

çekecei;ım var .. Y.ıt\'"":.ılarırıı çaldı~ım 
ıı;i.11 tt.•perne ı""lKtp :sc- l~rn-ı yoh.cık .•• 

S-:>fra<l ıı k. lkıp h ,g.ıra yfaı.an 

Set· ,c baka1-ak: 

- lı•~ u ı· i ye l si.ı.rn)C1iıı ki be 
j4m- 5: ,\ k:ı ~-a '.Şu kr•,:.. t11 ç• 
~-b· h<ıli lr • .,. n .P. t"ın·~ y .. • .• iI ı; 
olrt:.:ı:~.ı on.ı b tirin z. KarA.:< !. n 'a
tıtt i ın .. 

- Ka ~·,göz kinı l\ll.-h et ata?. 
- S~n 1" ... \.;i.nı...z.U \ Ci'l' CÜl koyLtn.. 

f.lJ~ .. rr 

Bu s .;sizlik lc;lnde .ilkse> emır. 

ber]tı: 

- Çat.. . Çot... 
Mahnııuforı"'t çalırcfatnıası ve: 
- PD•a Jıaz:'dlu··, zatıüliniı>i 

Iİ5tlyoı lar ... 
Dcma: oldu. Bu davet zihnin. 

a.e vııı..kladı. l\:l:~ ·c ça'-'!rınıasa; 

1 ı-~k~ yrıc ~·orgun \·c ı,olgun. yü
zü güi b ~yaz;, dü...,ür.ü~ltrile pc 
ı·i,,an ,. karıırs.z kabaydı. 

- ~ ~ c.• ı çağı !h,,or? 
Bch •. d:ıkikalarea clü ündü. Üç 

~ey var: Slfrc lel_ıırafl.m, geceki 
ziyafet, Mualla. Bunların lwpsl 
ne o gece olan !:iten i~l'Cr. 

ı ŞUr<'iPr: D'i-iinülect>k ·adar 
ıJeğ,:. Yaz~ kflü. Nılıayet cep. 

1 

heye gitmek vnr. 
Zly !el: Bu ela lıir şey değil. 

l Belki, b.r pot kırdı. Tami ·u<a~·· 

Mualla .. !\luaı:a .. Bü iin mebe- , 
'c bu. Ac;.ba paş~ mı du ·du. Mu. 
cı!la nu ağ7ı!1dan birşe.\· kaçırdı.,. 
KaÇirdıysa felii1'."C"t! Gö["(\c._ ., et.. .. 
za, h~ç ,ak.:u:1z: en agır ceza ... 

Bır on korku ür.>~rti !~-mle ti"
rcni. !'ı:<n ı !n; 

Hele, bir nıüsad me Y<Ya nıu.. 
harebtd{'ll çıkt1k~an sonra sert 
bir s<·liınl vern1c~.;: için n-:. ... cals:z • 
ı.:.klrn kolu k;ılkm,vu bs zablti 
l:i!~· .. 

- Sünepe ..• 

Diy<', divaıııharl>c verenler \'ar. 
kc.ıı. b · r pa~ar n. ka.r~s,ıı:ı jr .idL 
wn. g'.jrcl~igü, y lıui ıfa duydugıı 
7atr n lıatrma ,,elen cezayı der. 
hal ter~ :p ctn~ts• neka _ı.ar ko1av .. 
Qı' 

Nec<letin bu san·~- de n~zıPd n 
çıkan: 

- E)l'Valı .. Ben ne yaptım?, 
Nedameti ol da ,. daldı. "fual. 

1iıva ait bütiin hn1.:raları zihnin. 
de bir şım~-ek aydınlııtı g;b ~ıy • 
rd!p gt:\·tt 

Cüı·üm de. hatıra da. v&k'a. da 
~u: 

'llfuall.'I ... Paşanın karısı. Suh, 
1t:'Vl'n~. kıvra~. ! ttan b r Jadın. 
Baksa bü.• ü!er, yürüse tıltııımlar, 
.·ats~ esir eder. Hele gc·ceieri bin 
clı:!a rlnha h~ ı·n~ü. b'n defa daha 
tı\s-,m•ı, bin defa d•!la şakr~k. 

(J)enmı var. 

ViŞi' E BUHRAN 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEf 

Aln'.an - ~ ~asız mtitarel;e<iı ı.!O
zalanalı aradan 011 ııekız ay~ \'il' 

kın bir zan-:r.n ,gt.:~~i..;;t.r. ln:;:J~C
renin dul 1 t.esl.;ı ()la~~:. · "" 
~·alıut da k..,;a bir zarrırr.da ist•1'" 
ya uğr1yacetğını hes~plı.-,·arak r.· · ı· 
t-arehyi irr.zall\·an Pcı.;n w Ve)'• 
gnnd, bu on ·kiz y · ·inrl" n:~ 
cadelenln h:ç bel<]er.:r,t-d 
se:.dıde geli:-;rr.t ... ·kte oldu~cnu ~ıll • 
~ u~ierdiı-. • ingilt l'ni; if;t !& 
için l'(C.ll • ene ~.\Lrc lar ıarat "• 
daıı ~ ap~fa ,. bhlis ııuy:< d':~· 
mü~tiU;. Arr.erika h,:!rbe ~rrt~ 
demektir. Alınan\ a Rus,·a i!c J·,r• 
be tutu~Il'uştur. · i ngıltzı'C'r ;·Jl!llz 

baslaı ıııa .A.irikada~i İta!l·sJl '
1
" 

n:Ürge l ır-1>arntorlı.:Hun .. • ts'f':e 
, F . ıı•J:r t!t.. ırretır. ransa u.c lt 

bo..;t' ·k ..-,('rf' !cin-de:- ~r,uvat:ın t.ı..ıP'" 
,·, . -~ l 'k , ' ~•ll 

ran:K-ttU1<.tıar' uç. t: ı · ısın!n .""l-.... • 

i gali ııltın ı kaltrı ır , b.ı ~ 1~ 
rn .von \Bt"nda:oıı:~n es~!' 0

1
e1r9 

tut~Jm:.1 nn kal!~n ıs ve s0!1'1ur .. 
1 . Jp'" ı gc erınd n lıır kısn'1Pl1'- 3 

lar. bir k15mı m da i "•lizlrr 
1"" 

rafı r.d n i~~alint! n~ani UJ.an1 rr"ıi 
tır. Daha klı!üsü rdlc, e1cni!l ' 
nu görüntr. rr.ektt<iir. Tarihıll.ti' 
zun süren n:·uhart·be de\·irlerıC " 
der: bJi içinde bulun<luğuır.tıZ~ 
aıı.at<ın bazı belirtikr ,·ardır 
Şu hn1de Fransamn durı:•r "; 

daha auğnısu halı ne clacr.l:.'.~, 
~Iütarekt-nı 1 ,m.ıası F'ı'&ns:ı)1 
ye ,.e lır ltiı ece a ·ırmı~t:r· • • c· 

1 - Aiınanyanın :h-rupa -e 
rindekl hakimi) etini tanı.} &11 j~i 
Frar .. ·-nm kt:rıulusı.nu ,.,a 1 

olmakta gören La'·~l ~·e tarşftsr· 
ları, 

2 - Fr~ns. ı~ın kıt'a tl:€rirıde 
bıh·iık ve m:.,,takıl bir devlet r' 
lü 'oynıyabikceğine ir.nr.an ve 

1 ~ . 
gilter(! i 1904 denbcr. de.,.ır , 

.. <'0"' 
den antıınta t~raftar olan D0~ 
cüler. 08 

3 - Bu iki zümrcn!ıı crtası:ı .. ·r. .. 
bulunan Peten - Veygand Zil· 
resi. . . iJJ'" 

Bilincli~i gibi. mütarl'kcyı tii· 
zr.lıyan zümre de bunlardır. ~dJ· 
tarekenln imı:; . .ın<laıı nro ba n 
seter in ak ı, ya' aş ya,·aş pet~s 
zümr<>sini Almany~nın ınıcııii~ı'., 
atm ştı.r. i\lıitarekc l:ınzoı cdıld·· 

lfT" tl·" 
ten nra, donanman:n A n 
!ar tarafından kullamJmasın°~,; 
encı~e t-den İngilterı.-, fr~nsl>" 
harp gemılcrini batırmıya_ tc'J~ f· 
bü$ etmiş ve bu, Vişi :ile Iıılll 11 
:renin arasın· açmh~t.ır. Onıfan ""b .• 

' d ıı ra lngiltermin işgal altın a ~ 
lunmıq;n r'ransız tom·3kları lı 9 ;~ 

./ • tffl 1 

kındn tatbik <:ttii\i abluka J'e r • 
büsbütün gücendirn-i< ,.,. ı\lrT' 8 · 

yaya doğru kayclıı mış :r. , ıO 
Su \"ar ki lııgiliz ku'"'·c t~ . sa~ 

artmakta olduğu da bir hak , • 
tir. Bu hale güre, Peten'in '"' \ :~ıı 
gand"ın yanlış bir polit;l<a 1 tv 
ctır.ekte oldukları da aıılaşılıflşb'I 
fadır. Pclen ve- Vrygand !çın .e>f 
şartlar altında yapacak üç ,-. 
vardı: 

1 - G'dilen •·olun vanlı ol ' " .. ,;1'.' ,. 
uuğunu gbrünce yolu deı<Iı:", r 
me'..:. Bu takdird" A lın~"~.; • 1-·r 
Fra?sannı g~ri kalan parç~· ... ,ır:;J 
?~ ı~ı;al _c<lctck orada b r ' ıc8 t 
nukuır.ct: kur"rak.~rdr. f'I , 
F'""nsız sönıürgelerl ,•e don

311 
, 

ınası İn_gıl ere ile b: rl"id ırı.t 
c:ıdtle··c d~vam cdec<. kt ,J ıı ,, , 

2 - 1k:ncı bir yol da lrıı 0 • 
. af ' . l ·a C· !enln z· cra•e ınant o rnı) lct' 

lı~mn't ve bu suretle , ıütıır' d' 
n:n Jmza.•ll<' y;ı;ıılan y~nııŞlı~t 
düzt>l' 'ııei<. 

~·' 3 - x-;h.ı) et mi'ıt~ı-::kcnln ~ı· 
kümlcrine .ıkı >tırdte bBitl',.şr:ı 
!arak ne b'r, r.r de ı.ı1\< r 18 1·ıı 
dogru ka;;tr .• k. \'c biıd'.5<!1" 
g, 1 ~ııı~s ııi 1xk1unck --~ı> 

Peten ilk za.n:,nlarcla btl ~~at 
cü ,·ol üzer ı~dc yürfü!U. "f\ ~a 

" 1 .. ,. 1 
b•r~·o.J.: i'iin:!l'"'r· :ı b~·:. " ıı" " 
ik ncı >ola doğru k ydı HU Y.J • 
d.cn ''"ı.:y;;uııd ilı h~'"'.!'11 ı.J .. ''tr. .. 
ınış ol<lug~ı anlasınn: • i r .,3 

g ızl r ~-mali A!rik ~· · , _..aılı .. 
geç.ııci ·e k ·:I~r bu r•· f~ · · 
ğın ôrıemi oimı\'abi l'Ô'· r • 
bu ta.:ırı·uz mu\"~ıif~k ıtı'" "1:3orı1 
gilizler Tunu.;; Jll1 ·l~:-1n~ i'°" 

dayanacak olu.sa Fraı: ı 5 
11 • 

gckrin:·n <lurunııı z!v .. d 
z'kle~eccktlr. ,. 

k ,.ı>Cs·. ~ 

· ·•ıa i'> 
Fran • ının tn· adım ""''et Jllck• 
ran .. .-a ·a doğrtt dl S' e" a ~ 
tir. :Şincdi Fnm!-a llt A1 "''; l ili• 
ra>ında dah~ sdn b r ~l· 
hattaa bir ban<tan da. !t • 
mcklcd~r. Her •"<'sı de mti~" ' r 
dür F:.kat her ha· de ii n ,0r. 

Veyganrl'ın 

uhran :"'nele oldu., z.ı;. 

' 

ı 

1 

ı 
1 

' 



(Bu ı•wıı.ıı. meuıuert "'**"'" 
~ biilteıılerindoo a!ırunıı;tut 

l•lbis eden: Mrtammer Alatur 
l / ·T>acı.e ·komür.ıetı .. ;:-c karşı 

~ • . ., pakh"'a 12 devlet murah. 
ilS!&r.ııın da ~t>r~k! mün:ı.!k' • 

l;,tr4l evvdk .ııun y•apı.laıı me • 
;.~ ıde, dıge<' ~İpİlrlll söyl;ı;. 
1 k.lerı ı..u!cklardan s.ılJ!'rı> Aım.ı 
·f<tieiye Nv.u.< to'oıl Ribben'..cop 
f,:r ıı1üuk ııövl;,.,eı- k b!!hıı..ısa de. 
... • "J 

.. , ki: 
"- Avrupıt miı!ldk>r! fitnut A.k. 
·~ l{Q~l2JP kadııır Ul.11· 

ı."'· brı: ~plw f'\:kil f'tme-kt< H.·. 
., Harp. <L:c. btr hooı>"'t" .dlik 

t htı.iyctıbe h3?cl:ci ~ ve ht>r 
ill"1(i tadile mu!ıa.fufet amnmi ta. 
ııv"'n ufa.1ı;: hrr "'•l'li':'l!.'!'.r i~.ar .. 
:~ı Llr.:f ta.ı<1(1ftdar.. çıtmtı1 ınış • 
't 

baha b•tb\"<.'t\"11\x'n bu a<laın. 
~r F\ihl'C·r ıle Ouçern d 01ııya 
""tuktıırı, n raıkul ~kilde 1'

*L'.::ı:..,ıne kernf mıJlt• lerlniıı 
~cir .... 'kını !'1'111""~ h ttswıl.l'!ı!da k ı 

'•~un te<1·blrilsıne mulıaldet et. 
t~ 1ıı 'r 
, -rd ~ Sil·( D n.·ı~ tıı~ hi ş h. 

11 ana \"8\ana }»eb19iı ~le n. 
· '' . teıııin~ W• Polo \ ko. 1 
·~undan geç~cı<.ık hıor o\..">ma - 1 

, Y<>lunı.:<ı ~;ı-Jm:ı.,rııa mttı.,;. 'ı 
·'l'ı...ıt ı~in İngıl1""'"'"n'ın Alıını>tı • i 
,."!~ karıp h rbc i>eb•yet \'N. ! 

gt dü Ü·niiliin'l"e, l>nSMI l'ÜV·R 

.ıtdüğü.ıH} Mnır.• 
~tMANYA GARBl AF'RİKADA 

lft\REKETE GEÇERSE ... 
. 11a~r.dan şoy.J.e hı:r haber 
', .i.1.i;or: Gc ral Vç~ ga ''ın 
~ Amc 1 ·illlın n ...... ı,: Afrikaya t k .,... . 
• • atmıı..<ıı ı:mr.irınna y.00 .:ıçmı-;-

japonya ile Amerika üç 
ay devam edecek bir ! 
w:lqma fonnülü üze • .1 
rinde müzakerelere de
vam ediyorlar - Ame
rikanın "arbi Afrikaya 
ayak abnaM im.ünla • 
nndan bahsediliyor -
Ruı sözc:iaii Lozoflki 
Moıkovanın dü,miye • 
c:eğini ıöylüyor. 

Belgrad tek
l rar mı tahrip 
: edilecek 
1 

•-:J:a:}.><l:•:~y:an:uı:J:apon=::_:Q>:n:baın.:lı 
17H!d"1 t:'ll ..... .lk\ VG:<J.y<.'loe diıt11K'$i 
ı.ci:n hrı· yanl>o a.iıın atmak Y""~; 
BurM!an ba. J•D01 ya bu t.ıılcd%. 
de Çı.ıı;ıman ~-coubımda . ..ıaJH. 
d:wı t.-!lclchı ı · ıı bir İffi'l*llt.or
Juk ol~ak ka.l"~~><ttr. Şimdi lıeı
!leyden ""'""' J µooy• «leyi~ 
b.r hı>relo<.-t bıı•'ı t kıp e<len mem.. 
iek<o>t'lerm hasın duırumuna b>r 
soıı verrorlı:. ı;Nı.-kl..-. Buna mu • 
vaffak cı a.ma= Japonya blrgün 
tekrar a<laiar;nd1 kalmak rorun. 
da btı.i.uı:.açak•.ır.• 

.MOSKOVA OUŞMIYF..CEKTIR• 

Kubi f'<l h:ttı.:1'' 1dii(irı.e gö • 
rv, Sınct sö,~iısü Lozov:.;d :2 
ı'kbqırinöe bu J:.a~ar gü..tıl.i.>lü blr 
prop.a.ganda H~ ..t.311 .c-dı!~n Al .. 
manların l'-105\..."'0Ya taatrnzunıun 
tJnı,;,-;mı!c :ıtk:ırncte u~raclığı.nı , .. e 
16 son k • 1-'.nt!c b:ı:şltr.ın 1'.l.Srrtmın 
da a~ 111 sm~t .ık.!m kalacağının 
k{)l'kmadan Jddıa edeük>ceğinc• 
~ÖY lemı~t.u.~. 

BİR lXGILi.z KRUVAZÖRÜ 
BATIR!LDI 

B>r Aman kb!i1?)ne gött. 'Sol • 
itın1 (~ni.'ırde bır •':iman deniza.ltun 
bir İn;:iJıı sııff·naı')l fl"misine hli. 
Nun eln.•; w b<.ı >r"miyi tarı>~ 
T<>mk ag:r hasara u~rotım~·rr. 
D!ğcr hır Alman d<?nizaltısı da 

At.lantAte Dramon s:.nıfmchaı bir 
İn,,.illı kruvazör ,nü hatuıııı,-ıa-. 

Londra 2i (AJ\.) - (B.B.C.) 
Bd'l~iık: Atneır··ka dc~t!eri Bei\!i 
.B. Ruzı:eltin hu:;usi katibi Early, 
Almanlıarın Sll'p ~et'l!loerinlı hare. 
!:etlerine mukalYJe b;'m4-il ol • 
mak urere ~g<a.d şeh.-ini fohrip 
ctmP.k ııiyctindır- ı!undıiklıırı ~ 
ber almdı&mı si)ylemi.11 \~ ş:ıddet. 
ıe ıenk.ii oetmiştir. 

istlklll lübnen 
verildi 

Loo<lra 27 (AA.) - Ge>r.c.-~l 
dö Gol'iln Sm•:y~ mümes<ıilj Cr!'. 
neral Katru dün Lübruı.ı:ı.m iı;tik • 
!:ilini ilan etmi~lır. Nakaı; ycıı.i 
cumhuriyetin !ik Rt"..aoomhum '.a. 
yıin roiLmş:!ti.r. 

Libyada harp vaziyeti 
(1 ıoel S».h!fcden De\·am) j 

da kıt'nları. mt1$3.h!tlcre liie>n dert-cede 
ıııupb= görünen ~a ıuuharı;bedi! Al
ınanlar ve İt.al,tanlclrla çarpı.şmakt.a.
dır:<tr. 

Tobı-uk'l"1 Crnubun<lıt. faıgilf%lel"in 
SGl ccnahıada hea: fi.lnd~bı:-ri devam 
eden bit)'ült l•nk mı:lumılıesl, Al.. 
m<Ihlar tlll.i.klo.r.-ım bi.',yt't'.c bir 1~11mw 
lr.aybefüklen SOl\lll m:ıvıık~e.t"" dur
n1uşt1ır. 

İngil.:z 'ZtrWı ~ı.1vYCtlcrl1ı.!n lJ!r kıs
mı M'.<1 Alınıın tar.kl•rly1e temosıa. 
dır. Bu ku\'Vctl&.r .. Or.t tJrnfı, kaybe~ 
diler.. ,~asttatar rr.Uste nn olmak il.ze
re yeniden Wn?:lrn ed!!Nf"kte ,.e ta.'ır. 

\·iye almaktadır 

• Soy•cndig.!M' gôr<'. L ı.. .-ya 
Afrik,.~ saluJ.n ba• knm • 

'
1 AıTK.'r·ka:lLar ~n musa t bl. 

ı İng;?ı1. ~ayn .. klnı-r -t:;e Dı~ 

• CP.phelerlnf takvlyt> tt,,..ekte olıtt 

lJ"'.giL~l.erin '\a=-.i.)'t!~ bi..tUn :\.U\"\"ttl~
riut muhareb,·y~ ı lt::ukk ·-r..ecbuı<ye ... 
!inde kalan Alıra"Iara nlobetle çok 
daha n~U:·::ıttlir 

' Us vazı!csı iJ;1r !:>·lf'{'(!k ,.~ IJ .. 
l'yaltlaT nv.oımk.kctkrfoc Am<'. 

il;: ' • lan '1 a v ~ \,:;s:rr. :ısım dıı n bil. 
ti:;a 11'.ı>m;u n c '.;ıca 'dard'H'. 

JAPON. AMERiKAN 
GÖRÜŞMELERİ 

1 laııonya ı.ıe Ameıilı:a a rasmda • 
ıtıı llıilza.k relt-r hakkrn<ia 90n Jil" • 
~ haberlere ııazara.rı. şimct. uç 
{,llıuddeLle mer'i ol cak mt.\·a.k. 
'• lıc- uzl~ma fomıü ı ü Cızıerır.tle 
"ilsuJmeıct-'ir 
()· ""' . 

iier tı:rıı.ftan laoon Balh"e .Na.. 
l<:•ya ııih-OO!jÇ ~ülı:m b•r rıu.. 
~ l .ıa drnıi,ııwr ki~ ,. 

t~ruvazörı,ın:i..m t.aart·u1~ ttğTarlı • 
gını t~ı<,;p <"ttrokf.edfr 

Sarhoş bir kadın 
Trı>fba,.ııı;i.ı.u g ~ıııo:. r:loıı bi. 

ri.ıde çalt,ou Hüı'livvt·t ÖMJU i;;

mımi,. bir ka<:i.ın t'n·e•ı..r ı:eı:e sen 
Taks.n~. r ... atıh troro.vayhl3 S.'.lrh-OŞ 
bir h ıl ~ iır-ıra ·ıe l;in.nıı;. bılet.. 
ç:i ~tgarr,_sır.ı SÖl~tlürn·c~uıi ihtar 
eJinoo kL11tiistr.e haka: ette bu· • 
lan .. ı.li§lt.r. 

l\1üru\'\·et, 3 üncii A !iye Ceza ! 
:mal>J..""1l:re&me \t-rılen>k a gün hap. 
se ve bır lira p.at·a ... '"eza.. 11a m;;.b_ 
kum o~, .. ıı;tıştur. 

Bu akşam saat 9 ~a 

~neral Ro:nme~·Jn t'mrlrı ·lP. eJmdi 
nlsbct.en dah• az mlkturd.ı tank. var
dtt· \ c bunlm"t:ı Uüyük bir.- kıslnl i. 
taly:ın t:ınklJ:r, 

Sit':'\di1ik dur:ı:~ o1rıt:tSi.rıa rnğ:Ten 
bu l>tlyilk l>nı: m'1ha...,bc.r.nln ehem· 
ıniyett !'f'~ trttyı.. ilr. Çiiıucil bu lllll. ... 

ha.ı:eben:ıı n,•tic..-Jııin, :ı:iındlk..i halde 
ınüphcım oiı!Wtkhı beraber bliti.ın se .. 
r~r:n i:üikbalt \lzertıdf' mueı1=1r olın:ı
sı n-.t.ir;llriı.rıUUr. 

'fOBRUK GARNİZONU 1LE 
İRTİBAT TF.S!S 

EDlLDi ~ri? 
Vtsf.. !7 (A-'ı..) - <11.8.C.> Lon. 

dtadan ge1en, takat l<'Yld e<1:iıniynı 

bir habere gilre Tcbı ·Jı: inılliz gar
nlmnr ~;dl Re>ekL<•kl İngUi: lrnwet. 
l&riyle hirleı;m•ştlr. 

Yont takrıy.e k,,..,,-,,ı.ı.ı-ı top4~aa 

A!rn•ıı Oenerttl! Rı>ırnneı Bldl Öm•~ 
>'il Sıı!li!b isillcılmotimle ı.aıubil ta. 
arna<~a· bultu:unal~\a<lır. 

ELHArdRA Sinemasında 
P E R 1 K I Z /~ 

Nilillerle Drmirayin :ı.~ı j A!man tebliği 
li'N·.ke;.i ha,...... k dH it-re de-\ o: ol...-a1': Sark fün'!'l ı (1 inci S>hi!•den Devamı 

..._ T Ü R K C E S Ö Z L Ü ,, Ş !\. ıt K l L I S..>\'yet filosunun iki birliği, 
"il tı\eşl1'Ur mu.«ik .. i ü;-t;.d!ann~ ı:ıxkn rr!irn k .,., ~ft kc,'lik saz hOYt'ti ' Alınan • I"in uıa) .nlcriı:e tarpa-

l 
B"'teler: Bcstek(ır iislad kamını Altm~t ' rak ~iolıi.,tfi infllılkl:rrd:m sonra 

~lar; Gii:Wo Arkin - Gazeller: • adir Dııyguluseıı batm•)lır. 
İlı\veoteo: 5ö ki.~itilt .Mehter ıııu,iki hl'yeti tarafından Mo-kova etrıillnda yapılmakta 

Mnle d raksi j olan muharebe)·e geline<>, komü. 
..._ B'lclle . . . Jel ı 'f r & 1 "il nist aıJkerlerinin hatlannuza ..... 

1~T
2

\:2A" N:BUrınLızı BeV\E~~L---EellD!IllYn. ~E· .. wseı.,:.,,ı
0

™"LA
0

• :-N·_· L~A. RQ;ae(ı] ı, ::~:~::~-:;::.';:::::7r:~~:~ 
lftl!A>k için Stalin hükfrıneti, Al. 

1 
ınan Mkerlerin.im So\· yet esirle--

~ ~!\fıar fUbe5{ nwLeuıaQt tnnıir.ıt ~ciıcriyıe Sflfi-ırlcri için 1apurıl.u.:.:.k rine zulürn yapına.kta elduklarına 
Jıc kun i;. clbCMISi •çık e~Utrr.cye 1<0.1u.!tna.,td~. ·ah:-nın berieH ~60 lır:ı \."e dair bi.r gündelik emir .ııjretnıeıll 
~~h.42 liradır. $.:ırln'1m.c- z~~bıt. ,.:, !l.1u.:.r.ı.e. t r.1~id:,rt.iig~ kuleır.inde 2orıındn kalo11~lır. Alm:ın ordusu 
tbl!ir. Dwı.le aı1ı,·94l I'ı>r.ArlC>l ganu ... , H • D81;1•1 f,cdınoMcio yepı· ve oaunla beraber harbcdl'tı ınüt. 

ı-.._-~ Tal'+plena ılk tcım:ı~ t ın&lt.bu' yeya ınc:>.tlt:.'lart \·e- 9tl y1!?....,a aıt tefik kıt'alar, Sov~·ot ~ilrülttinia. 
·~ Od~, .-..ı~;o1.;,,.,,.ıe lh;tle ;üıı.u muayye.a "'"t\e Dalın! En.cwı..•nue 

-..,..alan. (l021!2) 1 canavarca harckeflerini gizleme. 
-;~;;;:;-liiiıliiiiiıı-İİİİİ 

1 
yi ve onlıı.ruı harpçilik ııhniyetini 

"" •Mıukeli kallm• filnnııiıı eoıasıl,iz saa'atklrı t~ .mıe;ri hedef tutun btt gi-
Siııemaoıa • urif, eıa i~e '"' en heyeunlı bdı.aı hi yalan haberler k~·~ • ...ıa de. 

PAULA VE s SEL y rın .,r istikrah .ıu~arı.r. 

YM'lll gece biiRia ilatı,..a. 
Sinemasında kendini 
gösterecektir, 

FRANSIZCA SÖZLÜ: 

hiR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ 
'<\,.~btt!ftlll lmı• Yejisörii Gl:iıff!\:V UEİCKT 'mu çe'rirtliği 
I' ~ üncii şalıes;erdir ,., eıı ııiizelidir. . . 
,~lTLA \Vl:SS~Y'yo ~~r k~vtı~~tı ı_?tanbu! .halkı yarı~> ıır.e. ~ ı 

~·ıldızlar kralı~'"" >t'V&ılı art3tını ııorm~k ı~•n S E :S 

---~ Sinemasına bidecektir. ~~~":~::s::LJ.f j 

L1byada mihver 
kuvvetleri 
(1 lncl 1.:.Nfedtoı:ı Of'varn) 

lı2ya git-mi ·tir. Bir )andan lngi. 
liz kollan ga.rp is!ikaıuctiRde iler. 
hırkf-u bir yandan da .Nazi kol· 
:tan şarka doğru iicrl<>rntkte , . ., 
l\lmr'ı tehdit Mm1>ktedir, Faka.t 
uı.»utn; vazi~e.ttf.'n a:nls~ıJdığJ.n• 
gıijro AlmMtlo..r ~iddctle fQr;:ı.ı,ıruı.. 
i.ı-Jı>a n 'ıneıt duc.ı..nııı:uu.,ıaı· •e 
lı!11şotllmı1lardu. 

r'fi!:ıt1ıı1151ı~ll!JC~~!lô:-fGlll'1!1111iG!S:ıElı:-!ıı; ..... ~~::-~~.w::~.-=~""J~v:ı.J..:.-=2::-.!üO'.-~~=-;~~AO'" 
İmparatorluk Vi:vana..ını en ııuıhte.ıl.'rn vo eıı ca:ır.lı 41'kilD&tasviı· «len bir fil.nı... ·~ 

li'raa.ua Jowl'ia Salt ıuotınılıı! ValsleTi )ifb'iiu .,. eğlonetlerin ım>ckui olan Viyaua., ~~ 

ViYANA AŞIKL 1 

Moskovanın 
vaziyeti 

çok nazikleşti 
\ii . ._;., 27 (t\.A. ı - Jırtosko\a.. 

nı.n va~i,.ett ıuızlkhr. ,Mrı -kova 
leh!ik.ededtr . 

Pravda CBTeıt.. bUDll luıbut '4. 
•ı>ektetfü. Almat>lar ~ıU ı..an,.... 
!aı·a C<:Ç<ı\işlenllr, 

Londra, 'ZI (A~ - Blitiln 
n... """"""1- nıuh&r- .... 
\'1tın ediyor. 

l\lo-.kovarun 90 kUtımet:rc mc. 
sa:fc~lııritki K:ln'dc de va1btt 
nar.ikUr. 

Digeı· Ct"p}ı('ltt hı\kk!"!1d• az 
nu,lUmat \'ardır. -·--
eakırköyünde 
Bir hadise 
Baku-köyunde Kaı-taltepede in. 

cirli caddesinde oturmakta olan 
Hürriyet kahran.anı N.iyaz.i 
(Bey) Uı oğlu tüccar ve çiftçı 
Niyazi Re"1ıeli ile a.lmıbas.t İt 
Baı:ka!il i~anbul ~ubesi memur. 
!arından Resit a~i bir ihti!Af 
yüzün-den ~,·elli. gooe ka\-ga t't
ır.4~lerdir. Bu ara Reşit. Niyazjnin 
tabanca ·ı üe octa pa.rma~ı.ndan 
;varııkınmşt.ır. Niyaıi, Asliye 2 nci 
Sorgu füikimliği )tarıırile dlia 
tıevlrit' ol"Unm11ştur. 

MECLiSTE 
(l inci sahl!ed<n Devam} r 

biitlin de\ !ot cialrelerinl0 her ı;cyden 
U.\li.A tutaoağau , •• bu toarok•tc Bü.. 
::rilk ıwıillet M.eclis:i'nin de örnek olaca
~a ~üphCfi oln~ bndinıti$tir. 

l\lilli Müdafaa Velrilinin iıahatı 
l'de;;elc ken~l zamanına ait o1dulu 

iı:ln Elh olan :r.ı 111 !il Mafoa Velı:UI 
S:lffeı An-kan: 

- lI;:.ytr' dcm.i;tir. Biz. ın-al ~;e..--ne 
U..imlorına 1r.u yVt bir b.art'ket ynp... 
marl:!ı:. Bil hlnboşı yU<b>~ı iken IAr 
iLAm. i!e bir.ha. ılığa na:.p tarin.n~ dU.. 
zclU1rn!:lttr. lia!buki ~ı O~maı bin
b.:1.::ııl.ıgn taa.Jh~ıı, eden. h!r tarafı rok .. 
tur. ÇUnkü a..do.ırlerde terfi ctlebiL 
nıek için .ı.:ciı ~!rn .. It ı·.~a:dır. AI
kaôat-·l11rl ?.sıranınrla 11:f.sbl"L sı.~H aL 
ınışltıiı·, ter!i ctın . ..-l<'r. O sdcll 1nına:.. 

mtş ,., ,.itzlıa ı lud::n~tır.j 1 
Dt:nun il7.e.:."1ne de A:laıOata ın.U.~

r~r! t~,.JnıSo ısrar etm.I-tllr .. M~t&'fi~ar. 
da-n İin•et1 Faile, .Fwıt. ftc!ik Jrce es
l<l M(ida!oa VtltlUDe lıl'k ,.,.tmfcler
dir. :\fi.inaka~:ılar u1.ayıp &idir.ce Ziya l 
Ge 'her Ifüli i! yeü .11W.akere tak. 
rlri "·e-nll.J' \.'e ııeUC'edc tamnttlı:!n. hu
ktdiil o1an bu ıH..V&t.ic. Mec.J.bjn Ad_ 
Ji;ye D:1cüt1u:n:ne ha\'a.l.e olurımast ka .. 
rarhı.9 Lı~lm1.1t:re 

DEFiNE 
(1 !ne! Saıııiedcn Devam) 

ia.r:nda bulunmak: üzere b!r de 
mm1l1T (<oymuştur. 

Defıneci iki a.rkad~ yanla -
rma amele allU'Bk Veliefendi çeş. 
~'r.ın yanındaki çayır<i:ı h:ıfrı
yata ba.,ııım~'!'l&rdı.r. 

Davanın dö
nüp dolaşıp 
geldiği nokta 

( 9Aıtn'.Ut.ed<:a °""1l01) 
Alman)'anıu \ri~i Frau..sa~ın& ye .. 
dcjiue alıp lngiltoro al'")·biM li. 
rllıneıılae kadar ola ı.ellü t'raııea 
tamam ile aç•lıp >açılnıı) acak, dü· 
..şUnce \e tatuımınu gidi lulaeıok. 
tır. Fran"" bir .raudaa kendini 
kurtarmanın. bir ~andan İngilte. 
re ,.. AaıerllıatWA ~lalllajıaı 

arttınrıamamn çsosiui aranıalı: 
pyreti içiAdeıllr. Sadeeo bu ha· 
liJai .. vakie lıaılar ııünlüreltile.. 
ceğl kestirilemez. Belki de çok 
ı... bir it- _ .. kea4ini ., ... 
ğn vurmak zorundıı k:ılacrucbr. 
Alııaa ....... hazırlığı, bütiiu lıu 
gösterilerdeki iUkii•Ü özünü ve 
amacını (hedefini) ıno~daııa nır
nıalt:tadır. 

Savaş ikinci bir dhau savaşı , 
olııııya dol!'rn gidiyor. Alnı•nyaya 
hıı -;avaş karşı•ıııda ı;içlii ku-v. 
'etli bulunabllmcl< i~n ~tınlar gl!. 
rektir: 

1 - Yuınruğ'u allına soktuğu 
mifletlerio ha' kKldırnıılarına 

nıeydan bırakmaınak, 

2 - lngiliı: ve Anwrikan var· 
lıklaruıa kurşı koyabilrcelc ,·arlı. 
ğı hec yönden lt:nzanmllk, 

:ı - Harbin &ürorliliti içinde 
bütün güc ve kabili)etlerini derli 
bir halde bulundurmak. 

işte, bunun içindir ki, Alman .. 
ya herşeyin başında ..avaşın baş· 
lama, •İirme şeklini unutturmak, 
Avrupa 111illetlerini ,.e u\·aş so. 
bcbiai yeni bir i•tikamete ~vir. 
ınek; ynmrulı: altmc!Ki milletleri 
;ıvuhnak, uyutarak gönüllerini 
almak; kendisi ile birlik olan 
dc~letleri do iyiyeıı iyiye biitün 
güeleri ile .hıdandırınak voluna 
s:ıpmı,;hr. 

:; - ! 0 l'f T E L li k A f'- 2 7 ! nri TEı:jRIN ı94t 

Mal idaresinin sakat bir kararı 
(J ·.,, .. 1>o!ı r d"" ""'1 " h.ı:ıx:.ı ckııavım..<" H · lııL 

ııeıohıll'tı'!m~:g! ~ • b'. n•H gem~tün .• ,,P, '/'lO! 
h11rıgi endi,.. V'8 mill;iha1;ı. ile • , mkan ~örülmuyOl'5a cı-
'4el;lı.ier ])ize yaln.;ı YH ~ • e Hil bınasınm y8'J1uıdst :ıh • 
sim.le>ıl ıvRt ll~ Wl'l'•di. Kl§- ~ap .~!er kış me·."S:mıinde lxıı3 
ları atıl hmıkıhlı!... ~ duruyol'Llc Ur.tfı bu b.3ra • 

Haibuki menırek<"t!ır.t.,.tf. por. kahır krşl!I ııers.,rih:·n! melce Q. 

wkikılık. Hmo"CUlt:k i~l'i ve ~O'r'b.r'. Porbııkııl·. ma'l'lctai.\na, 
:stihsal8tt yılda!~ yr.lıı aı· a~k k :lui'uııç "''tı~lat·t f>ek<Uıi -kttjın bL'I. 
'tık~f etti. Şel1Mmizıe .ra:r.-a rr:al Sör;.rıl<etue ~·.apıtda:Jir. Bôyl~ 
gelmeğe tıaı;!Jdı. Bunun uııerın.e b:zler roallaı:11t1m H~ dahıl+n • 
~ gün Seb7.~ , .• lllevw Hilı a..ıc~~ '19.l.acagWTlrz w -keıı • 
M ftdiirlil ı.;,ne m .iraca at 1'derek "" dmıiıl JK'T3loe :1"kcileı't" sa• arak 
• Hi\l biıı~smd;ı ~er mevctJ.t ol • brT el lıeuza ı.-mı. ol.uru~. Halk 
ımıdıgr tııl<diı>ıle • bu ;ıhfl'p "''"" da port.oul. m;wdalina \·e }ima. 
giJ.erirl kışın da iıoızlett kiral~ nu pait:alı :olmııız. E~r bamallılt 
masını 1-i.ca ettik. İ<;eridoN<.iler>n masrafınder. endı..e etl•l.'1<>1'1111 bOe 
tllbı olduğu ~ır.1->, taliııratna • ııu da verim. Binanın v 
meyi "'~ kaOul ıedeceğtm.ı:S. da ooylf'C!e' mE'n'.!! 1:1.'I' H ·1 t.f>sıs 
hıttıtiı be~r tahta sergi . t bi. ~'<.l,l'l't!İŞ olune;ı b'tl..!bl mn &--
ner l!ra d:ı dep"l'İto V<'~ lta .. ı re~!ınm t<l!li.n t.'<i.eceg• rfi~lMll, \'u .. 

zır buluııdnğwr.ılzu söyl k. rk!a:t da a:vtacaktıT. N.tKkım ~· b. 
Def'.cr tut:ılım, .narların z. sata- .,_,, r.:ı· qlarİ da l>u ~··'ü1<le ;, .-ni 
iım . .Bi~ ~-ers:z1tktCil Jcurlaı·ın!> Hi.l bınnsın•n yanına vapıl .. 
di;~ yalvardık. E\·vc:a ıııcaır.;z makta ır. Hal !"'e\'zua:ı '* s.h. 
l:abul ffii}j~cor dıye fie\-'"Vni ·or<iuk. ı ~nin cır• içcr-· le "'a ıln~:fl::il'T'I iu~ r ... 
1''akat sonra .ır.aakıtff bunun B<-- drr 
:~diye 1ktıs:ıt Müdürliiğfuıc.• de Dtii ıwıtıaıı !ifil b.'nasır.ı.n 
ı'(?dd-ı:-dildiğ;ni ·.~oessürle (öğren • ç:ııde, asında •a:ı:ılumelutn 

elik!... a-rso'l<lda ho~lultbr vanhr Bele • 
Biı.e ,_ Hiı.l Mevzuatı muhak. dıy(.'1111rz !. terse !he eratla da yet 

~.;ak vazıhaneııı <>l.'U1lar.. nııe;l'v;ı hu ab·:.ı·. 
!'B.lı~ müsaade;i \-ermi,r~·. lçe.. ı SON TEWRAF' - :mı vat:ı'!l. 
ı'1de l:ıir maııav ı:!hi. muamele yQ- dal.şarın dertlıcrini yukarıya ay. 
pabil'rs:n.iz. Fakat kern:t:niz Hale t nrn ya:ochk. Keyfiyeti Va'i \'e Be. 
mal geti:remez.sınız!• d•yor1a' ıroiye Re";mıiz B. Lütf. Kıroa. 

Halde ctom'an 60 y.azılı;uıe ,...,.. rm mı.:oan d:l..1<kat·ne arı<.'diyo • 
dır. O halde bu cc-va.ptııııı anı.~ ru2.. İ~ın gör'a'le t.etk:k C'di'le • 
<lığına göre koca İstanbul ~h • rek rlca::ınnın ;s'afı hem sayısı 
ıri>1in toptan ıneyvıa toca retl ""1-

~~r~ca·k '-e he-m d-e kı~~ lv- boş, nız 6r) kiş'ye mftnhasır bırakıl • 
mı.ş bulur.makt.a<iı.r. Yaıı;i; İs'..aıı. har·ap kakı~· s rnilerd~ r:-asrai. 
hul ı:e Anadolunım yi.ız binlerce >17. u!Jmeı.,.;z ymi bit' Hal tesi3 

odclmış olarak hlÇ olll"•= por • Jr.E'yva müs~ahsıtr şı·hriırı":?Je mal 
ı;etirdfı;_<i takıdil'de ıney,.,Uarı ıı hu taka! ı:mon. msnda1ina. turunç 
al'tmı~ y:ız:ha;-c s:ıb.ih'Tiô.en bi • miüt:ahsillt'rİ'lle şehrmı de alt • 
~!ne satmağa mc-churdur. Hl~ ımş yazıh- yer'ne daha çok 

alıcı oulunmus, t kalıet w ucuz. 
boş yazıhaııe olnıanlllst, tı: ıaıun 
dar:ıii! bittabi Y<-'Tli alıctlzrın f:ı.a. luk imkanlan temin ro~ o •• 

lii:C"1t I\. ır. 
.!'i,velı°" mani oiımrnatkta doia~'l • NOT _ Bu b>h•e yann aa dev:.nı 
sık Je rel<al:ıet ımkiı.m 'l<:t!m • ı ederek oliık"darl•rın ne d.,;J.·~teı1n1 

Av,ıpa~·ı Almanya odaa :"İYİnl 
:ılaııı (hayat sahası) durumuna 
sokmak için başlıy:ı.n ve bu ba. 
kundan birçok bölı:olndo sonuruı 
~ardmlan sa\'aşın adı j'imdi •A>
rupah\ı Bclşeviklen ve Bobovik· 
Iiktron korınna. kurtarma• ohnu~ ... 
tur. Gtt!l'kie Almanya bi~ taşla 
jki ku, ,·urnııık yolundadır. .ı\\'. 

... ak!arlır ve d!~e- f.k'~yctlerl yazllleantz. 
==~~,...,....,,=""~====="-"===~;,..::_:. -===2 

rupııya istediı?i ~kH vermek •·e 
.ı\vrnp•:l'l iı>hdiğ'i ~de ve ken· 
d.i~ rı.. hirlik ederek ik.iaci clhan 

savaşında Rusya. lıı;;illere, Aıne.. 

rikaya le r .ı çıkarmak. Ru•yaya 

kar~ı A\'t'llpa birliği l'e A rupa 
ceph~i.mj kunııu~t&Ut. BC'rJia'deki 

toplamş \'C ~österioin (tezahii.. 
riiıı) ortaya koyduğu aıılııın (ma
ııa) lınıhı~. inginere ve Amenb 
kuşwuda da bllftft yapıı.bimse 

isttıliğine ka\'UtBUllo cJllodipı.. 

a ı; 's uhıuıkbr. Buna g'iirc da. 
••ııııın Al ıuıınler el iade dilndürü. 
lütJ ~tırılıp gt-WiMiği ı:ıclı.ta 

,ıt<lur! Avrupa lıii'llf:i n Anııpıı 

cf'phesi. Aln1an~·a ~ava~ı sürdiir· 

mek jçin buna mulıtaç olduğu ka.. 

dar bir Avrupa içi uzlaşma \·e 
sulh ) aııabilmek için do yine bu • 

. Harp vaziyeti 
(1 inci Salıifedeı> Devam) 

(! inci S:ıhif'"J~n Devam) 1 rak Mahsulleri Ofisi tarnfııı<J.ın 
daha ~-:.maie rl(.ıj:ru an;ın ccphP'(le ı un verilmiyecektir. 
s:.rx-a doi.rnt J:"rilemiye ,.....ı«'i"tıır kala .. 
caı.ııı·. Ekrr.ek, franc.ı.la, makama, bis. 

Hd!sa: Alııonaııuın :>k .. lt •a tnar. l:ü\'i. simti imal Wıeın fırm '\.'e f.ab. 
nızıı ağır· ohnaldt. r l!ııkifat• ırikalar.ı <!Olk;iııı: g>bi un vef'ilecek. 
""""'' e<1i10<. AiıT. ı KUn \e Vo- ttr • .Lo.ı<=tıı, umumi mutfak ve 
lokoWrısk tıöi;ll'leriıı.cie muh rebeye evlere de ib•iysçlen ;çin un ve. 
yeni ı~n\ll \ü;n.3nl.er surn nür. 

ıılerektir. Bunlara m miktar un 
Taarrtızu Mm 'tn~y:ı Co~ru daha Ue. 
r-' ~iitür"tnelerf JhtınınU ku\ vetJidir. '\ııet"tl~ Vdt.Al~ttt tesbit ectı·le. 

:ıı Li'>ya cephc.ind• ıwer ~ bildıdleoalı:.tk• 
S•rkıan, Cenuptan ve '" ide Tob- VHi'ı.yet. yeni L·ararı kayma·kaın. 
r.ıktan y.p<ııd11rı ""Ph• ve kuŞ1ıtnıa J'tk:lııra ve Ofise hrele bildirmisUr. 
1.,a,.,,ız1n,. ile,..,.. '>·ı· n·ul\nrtoe lı:>. BÖREKÇİLER LOKANTAYA 
z•r.acök<-.rnu ,-e .Alnı•n - tı..ıyan ÇEVRİLEBİLİR MI? 
ordysunun ııer! :nu,.,,salasını k•rerelr Di~H tRraftan haiı tatlıcı dük. 
ınağltip ".'e frrlıo. c:i~klertni tPTiu... ~ 

1 '--d ~ünl1trı:rıda helva, ttt<·p~ı. peynir yoruu- ;.. 
ine:Liz!er uuyle ı.ı, imıı n· ,ıı""'· v.e emsali satılarak biT n.:vj soğuk 

bc>si ya 1Atıo.k için, o·ı frr çc; nüsa~t ,YeJll(.l'k yenilımekt.edir. Bun·!ann 
,·•ıiyet1t b;lueuıruı' dl. r'•k•t mu.. ve börekcHerin brlı:a~ tencere 
hart'bt .. eıiıı o.~a •!Jc.an a tıy ruz •truE•k p!Ş:z.m.ek suretilc dükkiın'o.. 
ki lng' • .:"ler bu ~üze! P "'" kroda rmı lokantaya Çl"\"İrmek 1.~ık., 
Cl\'111 Bfır'zt \8 kurt~ Ot· ~ftı &Us-
,;renıeır. !erd•r. !\ln·an _ İtolrıın *eri anLaşılnınkt;.dır. Bu hu ·u~oa 
ku\·ve~l~ı-'.r.ıe k1,;;.ın:Dr..d.a tıien Genetat ı ~lfıbiyc·ttarlar dt;yorlar ı:· 

Kazma i<rl. ild gfü• katlar ~ur • 
mu~. çukbı'1ar a.çrhm'Cllır; fakat 
nihayet dün bunca cl'enıele1'<ll'n 
sonr~ 200 bin aiiın verioo çı.J<a 
cıka taşlardan bşka birşey ı;,-tk • 
ınamıslır. 

r' ııa muhtaçtır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Romr"tf!i d:Jb.Ui h•tlar ..,,erin,ı nıu- &.- Lokanta amıak şort.la:rtn.ı 
b:!rebrye u;ecbu. edılıl'~~: fakat o bu Wz "Urlıar!'>a ciükkD rıru o .!c. 
v11z·yc1 · "'!de kU't"vt'•m ~ht -:ıa r..ı!!. le revirebrli"rier., 

Bunun üzerine de!mc hastıtlık. 
hlar! b~'iik bir ye'ı.1! ~üş • 
ler ve btt i~en v:ız ~iı;lerdii'. 
A(.'tıkları ~uı.ur>:ır da diin 1vım. • 
dllerin. t'!uldurlı•lmu~tur. 

Etibank kömür der
dini halletmelidir 

(1 ir.cl SahilCdc.~ De,·aııı) 

tn.n c\mem<:;;indeıt ve bunlaııa al 
ücrd \·er:lı ,6lndcr. doııtnakt.a • 
dır. Ameli.':~ ton bıı.5111.a 20 lm. 
~ gfüi cüz'i tir ücret tes~°" e. 
dliruekk'<ior. Kcnd'.Ju.!ı-.c çl:t.nıc, 
bput gibi launı 'lllıtlzeıne <Jıe ve. 
rihn.,diği iı;ilı !lll;iuk günlcı'<ie ~a
iı~ınaları çok m;i~ldil OU>'Sktadır. 

Bu yüzdrn soğu&: gün lud~ whly i.e 
ve nak.J.yn i y<'p&cak ·iıfi ek;p 
bı:lt:namarn~ktıa;lır. Ez<'ürnlc tlun 

"' hu rnbı<h Kı;ruk-.:1nıc Jcp.)!a • 
ı.uda ~r., tl":ş.ltıli ı;uk •ı>r 011 .. uş. 
ty.1·. 

Etl~tii da.1"'~5.~nın ·:kUyetleri 

dı.:mıni) tle wtkii< '""'°rek ista.ı. 
bu! g;tı: bii.ırült bh· ı<chriıı ht~ha&. 

sa ı-:u kış rncvs:n:hlde kömür <ier. 

<lir.' halle'tnY.<si lazımdır. H:ı.llı: · · 

n.i !;{iicünü b!tl!Atp k-<>mür ~!rn3ık 

i<;İn ur.ım müddet uğra.ş<ıınaı. Tcv. 
~:aı:aiı:i alı:~~Jtltk derhal dü1-1ltil. 

HILDE KRAHL'ın 
en 50D çe\İl'diği 

MUKADDES 1 YALAN ı 
San'ırt ... MMera ve~ 

~~lıe.;eri 
1 

ıı.1rn ?hata. !ehlike 1 onl M.hı., Tob
r .. ıktan ve Ceı:u.:ptan ı~·eu Ing1iÜ1: ta

~ızh1rl.."ll (ı.t:rdl!!'lTl"IJ••ıt Bu İ:$ için 

rt"' ceph~.n~ d\lş(·rı b .. ,._ e' Kileri 
!erkt·t.rncktcn çckinıf·emi-,ti Ahııan
l~alyon orcltı!iııııun <..i:ı.r!Je dolnı utto .. 
~On rrı \"t.C'od"sı n.in Uu!vnın:ıkta ... 
dır. 

BJ n".lA.hi'.trebe.1i ı::-ı~ao.r.,.;:ı.k ir,:ln İn .. 
gi~iı:ler GOO Alır1an ... ltal) .an tAnk!· 
nıe. k.'.:lr~ı 3000 kad:l.t' -ta.~K hulJ oı1yur

Jar J.""akar hu 3000 ıaı~ktan ·niırekkep 
r.ırtıh bırhli;.ıerin ttep.ıtı.t Maddeua ! 
\"e Cenıbub i,i;cerlı:df'~ 1'o' r••ıt. Cflllv-. ı 
bıır.doki r.ıgobl bötgc.,11.e ouıinedlk.. 
~er. aıd4t!ıı.~. 1.oti!::ıleı · azı ?J.rfttl. 

brtlilr.J.eı-i sı...~a. ,. a ı.ndan ı\11 Ger- j 
'ıe giden çöl yeIUn ;.:ıt ı.mcl!nı:!~ 

~e\•kctrr.~le-rdır. s~utlard:ın :..·ir kol 
Cia1o \11.haaın<?akt ttai7a.sa . .ı:ııtı.G_.,. 
nunu t<:oı c•zi• ır ı>:Ct: l>ir kol da 1 

BL SABAH BEYANNAME 
VF' .• JÜLMESİNE ı3AŞLANDf 
İmalleri yaı.ak edilen undan 

manı.ı.rl gıda m<ıdd,,leri y"pan v~ 
s2t~11 dükkan ve ın~esı.ese s:.lıip. 
kcı bu salıabte.n iti~ ~n üç gUn 
zmuıda Vilay~\e beyanı lllni! \('l" 

..iy mecburdurlar, Oiı.; bıml;ı... 

unlarını yirrm bir g(ift zıu-fın. 
d.1 sa'tm alltla::sa ı:nlıır di.!erl-
ne kalacakt r. Francda, bisküdt, 
ııehrl ·e, makarna, !'!mit, ~m;S, 
pıcksi.mcl imali ser'besUir. Evl"1'f 

~ "*' ;io«ık wıım sallJ 
şıeklı ayrıca tesl>it cılunır.aktadır. 

Arn~"'atlriy ıt ema-
sında raagın ı · 

1 Cı::.l:;hıb - B;n-ı:azl yolu llıP..rlnd~ E- ı ,ı.\m,. tJ.o.öyı.de Tu.ne41 ıdnernua•nda 

Wİ"S; 

nu "!Aretıe tııgtı!zln, • ı u..ı biNenblre tut.uıJım.ut "• •ıaortalı tilın .. 
l1'1 ya doğru t:e:'\emei<!dlr ı <!im C'°"< film 1-r!l11lı:e11, [ilmlor 

bir laı; 1a, blr ç.ı-v~ruo.e h r ito..:lınf!" 11.n uı. kı ... ~:n!ıiı:: til.'lt y~nQ11;ı..Jn SCJnr& 
~i:-l<Tn &örlln~rorlu , at.. ndlk!ltebi!mlıt!r. 

~;:ltR& i!llC CS!tC"0:272E~,.:a'll' aı~ , 
~ r~ ~1'01en, beDR:l }~:Jnuy.:.n. ~}f' e.-lC":" şah'!!eri .... 
AıfŞuAM LALE s lNEMAs ı NDA 

RAY MİLLAND - P ATRİCIA 
MORISSON - AKİM T Ar~IROf'F' 

ım y•rultığt 

TAMAMf LE RENKLi 

r. 

~YUk VnL dc,Ti, bir İmpaN!{1]'}ui<. çök~ıWı. I.ı:tt.ınal.ıın artıSWda y~.;:ın ve sevlj<'n ıki kalb ... 

SARAY 
, ll't'e!i 1 kafi t'·l:i-p teo1tl1 vlıinn1.;.-tlı ve ŞARK VA IŞi AŞK .ı İşte: Sinemasının 

ltu aktam göstereceği ve 
ROBERT YOUNG-HELEN GILBERT 

yru"a.ttığı en~saOO \"e zc.nguı \"f! rouh~m filmuım'O'V~uu ·budur, 
""'lllP,:ı~!ıl:lll.-:ıc~~:;aım192111111ı Bn ~~ i~in ,rerl.,..inlıi evvel de!\ o.ldırmu. 

Üs~: art!<: da slir'~tıe bir sa~ 
y«ı ar;ılm;,lıdrr. 

SİNEMASINDA 
gör,:· ,.. fovkala '" rııı'!f><'t 

l -x-hiylt 
BiR HAFTA DAHA 

GÖSTl>RİLEC'EKTIR. 

• 



1 
lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

i YO HAMA 
'-~-------------------------No.46 

Türk~~ye çevinn : lsKENDD F. S1'::RTli:LLi 

! Balkan Deniz--
~ı Harbini NasııKaybet ·k? 1 1 

---\'azan; RAHMı YAGIZ --- • o. 17 ---·"" 
Donanma bir çıkt' yapar ve galip 

BU' işte cellatlık vazifesini alan Gangister· 
lerle müca~le -et1:11iye mecburum 

....,__ S-ıt00 y6p;u·.aroa, ıılr t4lr "1ll l 
Dlm~z . Nff;r.rt bilytit. \l:Wıllllıel* 
eir ı;et>ınılj1'. Kıı'k eıu ı•-W . ....._ 
dan ı.a:ııbo1-llltlap Jıic lı"'-9 fliplııe-

lıt:Ül>1erilerden : ı• lv. -~ ı do l-.o•·kup 
llaçnııi\ı. 

1 BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
gelirse, dedikodular da kapanacaktı 

;,,t, ne de ha> p k.ıbihyl'lll'li elıenı
·my'Z'tlidir, Ş'.<>klhırl<' sürüp gideıı 
"' dE<.hkodı.ılarm <1'*8:~1ndan A. 
. rofo.n >atın alıııırr,zyı~m: 1ıelmi.. 

1 

1 

~an hiç ses çıkarmıyor, Talılf 
Beyııı ayı·ılı~ından ayrıca rııeın
nun bulunuyoıı.hı. Çünkü Talılf 
Bey Nuh deyı.ooe P~")'gamber de
miyen bir creniıroi idi.. ve bÖyle 
tipler, () zııırum donannwda fttilıa1 

Vf: 'fcrakkinm münıes;illeı i pU• 
1unan s.ubay Jar tarafından hiç Jt 
ııevılmiyen tiplerdendı. . 

Ma:tmaf1h salon o kadar l>LlJ'' "e 
Jot.l:ıbubktı ki, kaçanlar belli blle oı. 

'llllldı. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser . n şu ciimre.rer d ilıivc olunıı
Jrrtn: 

l 
lm:uıte.ı.} ·~ , • 

. '"--•c 
•- İ7> - • ku!ı: .ııı JNIMun 

"""1I-"Pub1'juju kalabalık ili' li91oni ' 
ıar. Oilrlııf _..,. dUfme7.Jİı!ı' .lih • 

Hlsso yüzüm<> babı baka m11·. •do - / 
1UJ'OI'! 

• ı alıııMla ..... a bite •hllalıi lir. a.r yertle pallu kvtıı.letı ısrarla ı.ıteyinlr. 
- N;çuı Anı;aldu lal>rikas.ının 

Dl1'tl getirdığı gıcır, gıcH :ı-eni gc. 
m1yi almadık d1< Yuıı-.nhlanı bı. 
:raktıılt? 

•-: ŞtiJIMjie tMııı&eler de ~' ae 
çıiar., Krrdf ' n kor.kanlar ~ ' 
top ;ıJı.lıımıı )lhoef llriıi•r teoiıldlp · 
~,~ıek--- pıerier.> " · 

tiyle 111.. . Zalaı ~ • fJu 
«ı.. mi.,. 

* Art..tler iı:ailiJJ> ııııtı.ıer. 
Salıııede ... 9,..~ ~ 

la tk·g!J.ia. 
Bu..ı.m 1tJ'tllt ~el J2 r.uı .. fldltl 

.ı<YLll'l' O lııMııT allııiın Jd,, .......... 
dirı ım.,,, tllıYJerinl .ilken - .ı.ıu.. 

Hi .. 07a ;ravil156 eoıodum: 
- Ça!d,S-= Jl'O.Je<lekl _..... 

:lt1un mub_Mıv.9'Mıı a,aiı yukea tWna 
ııını •lemeldir. Acılıa duyd~ 
doeru mu?' rv ... t 

lfüoo ıa.ıftı. •· JOin;ıtia ba-.ıi .:ı.; 
la<• ~" '!'" " 

- Do~ru. V. afylediklorl aCI~ lllQ 
• de ; •bena· 'Milli'· ee;rler oielil~~ ..... 

.çoK nıüb.bt7ı."' .,,. ~ ,. "'•.' 

- 1) baldı! "* )11))8e81Jz ~,. 
- Siae ~·!Ilı: -..zife, -~ 

flir<'ll bir -'uplıt 'l'okYoya • '6llclli-
tn('ktir. 

....... Ya ı.a..1-.- . .., 
- Şilpb~ IU •. ı. de bildh:ecl!g'.m. I 
~ü .. , beı::ıı ayni 2&1Jl.a.Ilda bu meseleyi 

on•"" kad~"t,aklp etmlye ve bu-lele' 
oel~tlık vazüeslnl lizerine alacalı: o
lar g1ıı~rı. ..UcadeJ.,.e mecbu-
JIU] .. • ·Ol ~ 

r Döy le b{r ~dele devre,\\lııde 
beııı. ı ~ ~' ;r.anilm etro9mı ' anu 
et,,~ mjainiz? 

- Teşe:ckür lderım. Fakat bu ..ıı. 
cadt•le biraz knriwtıs: ve kanlı olacak_ 
llr. Sııin daima ı&!nci planda kalarak 
ben~ takip etmeaiz, ~eket be üı.
na daba fa~alı -Olur. 

- ıı.yııay. sız ı..ı ıı:ruıJı> •-
niz, ben o suretle lıar<>kete hazırım. 
Gör.ıyorum kl,.iln\imilzde a1ı.lması: icap 
edcı. ı;ok eeün, t<>lt yük.sek bir dııvor 
va ... 

- Locacl .... k\ıCBid• blrint h~ldınp 1 

Ji)tlirdlller: 
- Yİroll;rı ıöttımıi'ıı olmalıcı.Jar. 
- Baıee kllrtUıl atanı yaJı.aladılar. 
- o halele yaralı nerede? 
- ııur- meçhul. 
- Acaba ,.aralanan ltiır.ı.e yolı. mu'./ 

- z-ımem. Bu, bar oalı!bloin 
dedi!i cibi ale!Me bir sarlu~luk hA
tlllsl obnasa ıerek. 

- lferclec aııladmız"l 
- Çlilll<il arhoi bu kadar ....,.ıa_ 

- sllib kullanamaz da. 
- At11an, kureunları saydınız mı? 
- Jıvet.. Ardı sıra beı lrurıun atıldı. 
- O lıalcle bu kınııunlardan birlıd 

fllllldlnl bulmuıtur. 
..,,, Bea ele bu l<anaatteyiın, Fa.llAt, 

akbyortar. 
- Polhı gelmedi mi? 
..:. Geldl. Çabuk koybolt!u, 
Riaıo ılilüm8edl: 
""' Bu ınmtııkarun poUsl barın ııa

.ı.Jdlr elemek lstiyonmı. 
- Şu balde bura>ı çuk tehlikell bir 

:pet"., 1 
- Şllp!ı,eslz.. Burada vurulan inııon • 

IO!illtüye gidebl!Jr. Ve katlll isterler. ı 

• ele vermezler. 
- Toır,.o burııdon çok emih, çok 

;plll<sek bir n>emleket. 
- To!Qo'o ile Ne,,,.ork ~ 1>;.ı. 

lnnıından ölçülemez. Orada bir insan 
ıın!lyonlarnu başında geıdlı ebUlr w 
~k "'31TU2ll ul!ramaı. 

- Burada akoine. Bir barda lıısan 
ilanını blr baı<dak su lı:er gibi içiyor -
lıır da tlmae oormuyor, Hayret edl • 1 
keek .., Qolııısul (Devamı Var> 1 

ı e TAll'Vlll •' 
lluml 1111 Kuım Hıat 13141 

o. npt.ı 
20 
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1 

Orman Fakültesi Ahm Satım 
Komisyonu Batkanhğından: 

-iıikarpı., 128 Cit1 
lfu>alıkıı> Terrunatı: 185 Lira. 
İhale ; 3/12/11141 Sah Saat 1a de 

Mu!ıamnıen Jl'ı 

1792 Li. 

ı - BUy!ikdere Babçekllı'de bulun•n Orm n Fakui1ı>-sı Talebesı için yu. 
lıarıda ır.ıdttdatJarı ;razılı "*811tbııltr (1) e;ırtn•mede elr8lltrn..ye çıknrıl.. 

Jlllltıl'' -• 
2 - Elıslltme Mal~e VtllAlett Jleyollu Liaeler Mulıaal>beclbgı Dan~ıım

de loplMıacalc olan Ko~ lıaı:<urunda yapı.lacaldır 
3 - Eltsillmeye ıııreoekledıı :l490 .. yılı Kanundn yozılı ~·ab bacı ol-

maları el2emdlr. . • 
4 - Şartnameyi ıormU: Mtl.Jftll•iıı tatil ıunlerı banç Omıan J'akül'.e-

&lne müracaatları. (10038) 

slziN DE TAKDiR 
E'l'I'itiNtz ÜZERE -.:., -mm - '" ~ iç-·· eti• tı.ı...l 

tenılleria -o&ı. ....... -1lie m&iel ...,_ h7 ... lılı 

-· -bil ane.ıu. 
ırı.taı 1üıı ve onan -- ınsecllrl«. Ei'er 1ıD ~a 

1Uuıa ..,ıen ihtimam ıilıılorf ._,.., .... eler ba hallan b ... lı:&. 

lanna pek ııa- '""' dllrtrler. Bu, olda bir 11~ lıl, •· 
l'ııll bit dilıb*oldllı ve1a •mal ~ ırülbelerlniıdn dikk&I 
aaıoanrula.ıı uzak lı&lamaa. t,ce ....,.ı- (bıııı..a ııaalk tt 
ıı- elldlere m-11M ela• o tııl>riplıt.r oenelerlo) olldlnb:e 
._ old'llıı on bini- (biday- ...,-rı ...-ı -
~ lbmallt&r ...._.,,, ..... 

z.,...nıa ei141ni&i oold ol &D Ye alıd pelı OC* defa ~ ııar.11 
eden ini lnsalan """'m w o.il &h IUIEM PEllTEV'le. yapaeafuıuı .tıılt 
bir mauJJa medlnlz. KRDI PERTEV'ln bu muel- ytlıı binle..., 
hemoimbı.h ıtbl •1' .U lıQM n ""'1t1Jl11D'7elle pbll ollk'•lıpnp. Gi
re<ftSinl• lıi ılmu12 -.ıs -tllilnloı ı.en- mat...,..e oö1ll1e· 
('tktlr. 

XllEM PERTEV'ln -llıl-1 faoıl - •n derin p;.,,uerı bUe 
iıalede .-eelkmlr-llr. Baribıd<lı itlbana ..... bir tüı> JUtl':M na
('EV'i tuvalet muanWAI& -..ı.. ıtarıınus. O, ..,.,., umanda -ı rliosir· 
lann ve kuvv~ttı &1iıM'41n • trf D'ubaf'ıınd'a. 

·-
27 Son Teşrin 1941 

11.80 Proıram ve Meın1-Jr.el S..t A· 
)'ifl. 

18.03 J\ıufil: :Mulı.t<lıt 
t.i.an Şarlu.Jar. 

19.00 Ken..,,nıa (Deı·tı~~nıe ı>aail). • 
19.16 Müzik: ç;i;iin Havalan ·(Pl.J 
19.30 Memlektl Saut Ayarı, ve A• 

jans Haberleri 
19.4' !l!tızlk: Yurttan !.leşler. 
20.16 Radyo G;İ.ıetc-si . 

20.45 lliüzlJc Türi<te F'lnı Şarkı-
ları. 

21 00 Ziraat 'I''Jkvlm1. 
21.10 Mtizlk: Şarkı v~ T!ır><üler. 
21.30 Konu~ma (Şiir S;ıatı), 

21.45 Mfüilı: Radyo Senfoni Oıxer. 
tra..ı. (~f Forlcl Alnar), 

32.30 Mcm'eket Saot Ayan, Ajııns 

Haberlerij zıroat, Jı.!.~ham -
Tahvilat, Kam\ilyo =· Nukut 
Buı <:ı (1''"'iyat), 

22.45 Müı.İk; Dans Mu• gı (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Pl'Cigrara ve Ka ... 

psn1.1. 

Aaker aileleri~e yardım 
paraaı tahııildarları 

A~ker aiJelerin<- yardım para. 
ian tahsillltı işile mc ·gul olmırlt 
iizere BelPdyeye 50 §€r lira aylık 
ücretli 5-0 tahsildar alınmış ve 
bunların 1941 m;,11 yılı aylıklan 

yekunu olan ii<; yüz bm lira büt. 
~ye konularak ta..lik <>hmması 
_çın Dahiliy<' Vektıle1ı11€ gönde • 
I'llmiştı. v, kiUet; bunların kad • 
r0<la .asker ailel<>rıne yaı-dım pa. 
rası tahsH<larıt ünvani'.t> göst<! • 
rilmelerfa.I istcnıişti1·. Şehır Mcc. 
l1si dünkü içtimaında bu tak,bi 

Halbuki bu geııu1erı ,,aıın alan 
b-e-y'ctin lizaoı yuıe <:onanm~.da 
halen emh· ve kruma.nd3 meV'kiin· 
de huhınaı-, inıııınlard.ı .. Barbarosu ı 
biz1at 1hn<:ıiki Erkanılı ı-l>i 'I" Rei.. 
sı Vıisıf Bey Afman\)'a<ian İstan- ! 
Dııla getıı·nıı~. ilk .tlva,ıJigini o 
yapmıştı .. 

l~t.e bu !:uru~ yapıld.gı tıı:kdir • 
de; düşmaı d()nilT.m~sil~ O.mani. 
donaııması ka~ıla~a~a1<, yapıla· 

. cak muharek)l:cle ger-ek toplunnm 
• çapı ve kuvvc"i, gerci<•·<' gl'mi·le. 
.1 rın JJe kadar hurda olsa harp ha· 

1 

vıİssı Avemft.ım yü-ksek olduğu içinı· 
Osmanlı doııanma.<ı ııa lıp gelerek, 
o uunan ise aleyhiııclf' dedikodu. 
lar· yapılan ve hazır g.:-mi "1Üba- ı 

ı 
yaHsını t,.reih (•tmış buiunan İt • 
Hhat ve Tera•kkiye mensup balı-

• ııye!ıler bütün söylen<-nl<>re vt· 
1 yapılanl;.ra ropyc-kün '" \'3P \'CJ't!. 
1 C\.'l\ ı~r· 

-:- Biz, sıw satı~ a:Uı.gınl.12 gc. 
lYAilerln. düsnı;ın taraf.nd«n alınan 
~,;..ileıdı·ıı daha ustün narp va
lıitlen olduklaruıı .tıyl<memiş 
ını.ydh ~ İşi< bunu fıılcn de isl>at 
ettik. Barbaı'()'\ 1'uıgut A\ UQftan 
d:J1a iyı -~•·milercli1' 1 

Di '<'ceıtlu<lL 
Bunların satın alımtıııcla, mil. 

l>ayr. .. hey'Nine rüşv<-t alma isna
dına kad~r 11<'11 gı<lcnler de uta. 
naca lor "'sa~aklar, kendi kendi
J,.rinılen sıkıl~mk <.i.ıkiıtla tarziye 
wrcc' klffdi 

Hurucıı istiyenleriıı donanma 
kunı.ın<ln h<'v'•'tİnt- g€'t1rilmesi de 
mffk~zi umtımi<X> biraz da bu il<'· 

heple olmu h1 - Merak etme,ln! O du~arı da il· 
ııac ğı7 .. Büliin enıellerl çlıJne1:1p' .e.. 
çeceııız.. ŞllD<IJl4ı: bize dili<'n vaz.lle, 
Vilsona 1eltllf edilen bu imha proje. 
alı: n !l:iyaı - çıkmasına mllıd 
o·ı · Aktır MM<lcmki, i'iz de bana bu 
hıı ı ta her türlü yardımı vadedi • 
10 rwm tı.. .El bi?llllle ;:a hşın:ı. 

27 1-4 29 
16 43 

İlı:iıoıl! • -46 
A&tam 1'.l 00 

1 ~iıımı~1m~ıııııı~ Şehir tiyatrosu 

1\ "" 1 ·,"\ KISMINDA l \i~~~~ı '~\\~\ · TEPEBAŞI DMM 

111\l:ll h. Bu akşam soat 20,30 da 

Satılık .. ( 
_,__Otomobil ı -

t>r. 

Hatlii, Ramiz Beyin Donanma 
Ku>ıandaıılığına gelişini pek de 
hoş bulmıyan Vasıf Bey bu nok-

- O ha ide ilk .ıace, bu okşam •· 
danıııa dUrıürct &adiıeyi T~& 
a1r• ~Yn 7az.ıl.ım. 

Perşem~e 18 20 
517 

Yattı 137 
İmsa.c: 12 34 

1 .ın:ıtDlVENDE BİR IŞIK .. ı 1940 ıMı<ioU beş ki' lık Dellik-, 
Ptır.f,' ıyak mork.lı Uç ny husustde 
kujJanılmıs bjr ot.oroobil satılıktır. 
iıneklilerln Nuruosmanıyede nlı
ır.era 54 Bay 'faf'&d<lın veya Vah
dc1Une mıiracnaUan. 

1 İSTİKLAL CADDESiNDE., 

* Çoban a .11.ıJc.-i,ı konuşmaaıntlıın 

Sehlp ve Baıınuharrlri Eteın izzeı 
Benlce - Netrl1at Dlreklörfi 

Cevdet K,'.RABİLGİN 

SON Tl!ILGRAF MATBAASI 

KOMEDİ KISl\llNDA 

Bu ak,am saat 20,30 da 

SAADET YUVASI· ·---.... -ıı1 1 ço,,; ,,eyle; öııreunJııtil<, Saooe per • 
<k ı k porunciO ~ılrıp gidecek.tik. 

• • ... v)'ı....ıı..t.kl jaµonların en ileti ""' 
leni rinden kıriı: eW lı:işln!11 gansln• 
lcr v,ıt Jt:ui1le ıtnh.MJ.ns. ,ve cllğer jaPQıD 
kolGı:.fsmin de bu ı..ı..ıı:etle , ~evyorktaD 
k" lmasııu. kapr wrtld ij!lnl o.ola .• 

ı .. __ K_a_d_ık_o_· y_v .. a .. k .. ıf.l1a .. r_D_ir_e.k
1

.to .. ~r_ıu_· ğ_ü_iı_an_ı .. a .. rı __ ı. ; 

nı••t·lt.. ... 
Gece saat oo b...;>*. 
lllrd•nblre aıiı:amızdald lotalaı11:uı 

-ı.rlnden bW .....,ı.ıtt lffl 7filr•oWlı 
car .. on1ar; 

_ Cina,eı '\!er.,. 

Dl;re kOfU§luiw ~ b•yretle ,,;. 
.Om., IHıkh?I 

- Acaba Jdll>l vııtdular?l 
- Bilmem .. ..,...lı:i localarda iM,. 

ı. telfıl var. 
- Biz ~-ı.ıınıl.Iam"'9Jııi, 
B~ su-.cla ~~ hat l&lılbi ..... 
- Tel.il elmqbı,'.ZU m~l 

•Muhammen 
• Kıyımıti 

L. K. 

8409 80 

945 30 
197G 00 
· 154 25 

108 90 
131 56 

Muva:{k~t 

Teminatı 

L. K. 

255 73 

71 q5 
148 
il 

13 
56 

8 lö 
9 87 

Semll 

KadJwy 

Üskfıdar 
Karlı köy 
Ü>"ktidar 

> 

• 

A1nhallf"ı.I 

.\Lk Valde 
Ü 1ldlH1"J: 

seı::ur· J-\U 

İcadl~e 

' 

S<ıkaeı 

Ali Babı:: 

Koıı.ukçu n .. ~ • 
Tellaluıdc 

Payanda 

·, 
• lfp, 

4 
• ,43 

.lO . ~ ;. 
lônecchnb:'IJI .~"' ·.re 

GHli1.ar N. taj 
.f"l2f 

Cins' 

6G49 nıetre nud~ı::ıo.11 ar.121 i<Inde 'birı 
kfliir d.Jgeri ahşap ıki ev ve kagir iki 
-0hıt" ve nıti~tc·miUltı arazı bahçe ha. 
1inde olup mebzul meyve nğaçlnrı ve 
kuyusu vardır . 

Ahşap 6 od; lı evin tarnaıııı. 
Alışap 6 odalı evin tamamı/ 
1?5 metre nıw·abbaj bab~enin ta-
1nan11. 
119 n1etrc murabbaı anı;:,.nm 
Ah~ap hflrap evin Uın1anu. 

t.ımuını. 

Mil111ın 1ıt1r h6clioe ,.ol<. Sadece W. ,,., 
~oııhık .. ~- aevfln •";. 

231 24 17 87 > • Hacı Baki.al : 77 Ahşap 3 odalı ve babçeU evin tamamı. 
ruı. 

.... , .. ' ,. :""" 40 88 3 03 BoğJzl(1 Çengrjk v Hrıc:ı Trıht.. "';"" 1'~ 67 Jnetre murabbaı arsanın tamamı. 

Bu söcler bo~ .it~. ~re~ tpt.~ . Yukarda mevkil~ri yai;ıh a.ıyıi nıenkullerin n'J\Ukıycti atılnıak üzere l~ ıuu müddetle açık «rttırmaya c;ııkarJl-

Jl'lin eliıM!DHlelit "*'aber, caz ve Yar ... 

,et<' numaralan 4"aıtı ~ı,.onııııı.: ... 
mı.thr. İhaleleri 2.12.941 Salı gıinil saat 14 ded r l•tekllleıin teıninntlorH• MildUrlilk Akuı·ot ve MohIOrnt kalemine 
miuııCaailan. .ıoo 10• • •. 

• J t ........ 
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HA.ZR,ETi:·.MUHAMMED 
t-1 iJi1 •.• •.P ·o4'=''''"~· J • 

VE·. MUHA..REB·ELERIJ 
------- Yıi&a.o: M. SAMİ ıtiRA.ft;L-----~ .. 

1 . ' • 
Blr1ncl am ltlcrl mubaddlsln1 taro. ; MUdekki~ ve muşkılt bir mllverrlb 

fı•ıdıın hl~lıir )<ıyıwı> .. ıa_ ıi~""'. 't"~an !bnı 1tra,l~wı'Peyııaır,ber !'lluham. 
111 ıy:ın llir _ _.. o-J_l>..,o) ve lı'\~~ııı~ _rt.eu~ <5'.- A.)' Adn~n• kadar olac 
oıenıdbeletlR<' ·~·Mı-tıp oluımnıf>.,.ı:iltcccıc•i bİt!'un nlıapların ittifakı Ara. 
~ r ·•· "".. <;.•-ot->.• : .tie mubillaıt 've l<at'I olduğu halde 

Aıiat'ı 1'1-~v,'.'\İi1~ıl 11eôiıffiifiı: · -"Mrl9.,ıı· ioı'riiiıU bin İbrahhne raıııe
. A.ı f · ~~ !-'ıık "\)eli: nlibl ·\Trl d~n ki~ 'ffek ço!t 1Jl,,h!eliflinfib ve 
ıklnl!. k·ımlM~ fli n-._, .. ~~~ ıne~f\t· 01dugunu, bl! oapta muh;telif 
kıvl1'etı oldtt~)!,_ ;<'li";'.~1 't _.,.... I• rivayuıeı< detıl-ı•yan ed;lcıiııfnr ve bu 
bır~n~ ııı~:ıiİ.flk oitıellerı buhÜıi\ıilılı"!J. 1 bil l'tvdyetlere birçok hatolnr karıştı • 
tP. l m etl_eıttr· _.-... ,,. _ .... o:ı, ~-.' iinı yliiyot: CHatidun, fltjnl"ı s!lı> 

llunei iuflll'n :14ı:ı.:'. ı.;;ıfHıdaa.# -1-· İsmail ııe Adnan orasnd"kl isimle • 
rcdl!\ın fll<ro<lr,· . ~.ır~•n •ç!Ca -.... . rin miktarı lıakl.ında da bll.Yük bir 
rup !tirat elll'f! m8ı1Kt\:<'yeti Tai.ı1 ihtilaf ·bllküın sürmektedir. 

bır ı.:ildlrı:lrı lhn yU:z on seki~i.ncl .a, .. 
hif l de ;,:1n,ınan kabul eder. .- ""''' 

lhn' Verld g•bi ıııüdeltklk ıdsap~ 

lac bun\l nauırl -1lkkale bile almağa 
t ıı.u~ etmezler. • Veırid sahife 27)~ 

r "ısım lbraru rr.en&elne malik ol
dl . la" JM-k ı i b~,ı nan bilt."Ok e
~rn.idrn te· t•':<k .p C(Jt'l' (1'abe bi • 
PLDC cılt). 

BaZıt ıoe'hazlar kırk ı!iın! kabul et
tllı'.lerl Wde bnşkalar: bunu yirmiye 
ve on beQe tenz!I etrn•ktedir!Ci', (Hal. 
u..ın, ıkıııci cilt) 

AdnlHldan öiede dogr~ birı;ey yok-
• tur İşmall Jr:a.dar ıecerey' y{ikseltır.ek 

kabl. delildir-> 
•::\f;1;,m;ı:fih Adnanın İsu~nil bin İb ... 

t,µhiı11 neı;]jnd<>n ı{·k\le;ine e-üphe yotr .. 
tu.r.> 

'. ' .. 
İbn 1 Vcrlt~ atık~ dtyol1 kJI' f'• ı ' 1 rap kahailinin kısmı tızanıl hakkında 
•!'eygarnhe r •• :\dnan nenl1t1A.d g~l ... · 'h\(!vcu~ etn'oğrnfye. tel~kkiy~tın,ıp tı~.-

dl~. ı". vı aµ. ın A<hıandun~Tll~.

1 
~imi bıı· iradesi olmak lt!barile de 

,eylcrdc .• ·1 oylt-"CJlkıcr1ni b<>yan kıyuıet1 vardn·. 
etti. İsiı .. ~ı kMlesi Ftiry;ın~u·ı' . llilh.ası.'l bu ·son '&ebep~n doW:yı 
İ§tlkııkla ı v•ııh de~11tiiı. ' , M:ıh•nm><!I (S. A) den Adnana ko_ 

Arap d.ll'a.natt İsn~aı1 bln İ&TahHnlİı ı dar olan şecere bir müverrihin nlt-"a
ah.fadı d;.fma Arabistan.da ikam'et"'ei.. ' J'ı ıUkk~ır alm 1fJ. nıecbu olücatı .b1r 
tlğlni ıddia etliği cl!ıctle isiml•rl de ; V«lka· tc;;kil roer. . 
AdnandQr. 1'1uhammelic kctdar olah. ·- f . Tleride bu kı.sım ~et>ercrlen o kacJ;ı 
larınki giİ,ı, Arap olmnk ik1ıza ederdf-~' Lı bah:-~edeccglı. 'kf; kab1leler ··ar85ında.h 

l:Hnıı~naleyh. ulmlerde gön.ilen Y~ı,,:f~· n~~~se-bcıı tdri_h surette q.nlaruak. h· 
bancılık ıdamgası ı.ri'ane le O\"Ji<1.t.ı.ll j· buyuk ti('cerenın ba~hca dallarıtu 1.r 
açığ:ı. bir teza.t teşklJ eyler. • .... :\ •. J cfo~el il~ gl.>stl>rınek lOı.ımdır 

-
4 

' ~~ • I~mailiYe kabilelerinin bütün Arap 
. Fakat ~~ap. nıüverrJhleri bu na .;. millehni intlva ed.en bUviJk iki ırk fl 

ıik nok1· uzer:~nne ısrar et..ı.nek l:st.e <: • • · • , • 
ı bö 1 b' t ·

11 1 -·ı'..... rasındi\k t rklarUan (kısnn ;,ıı.~uı.ı 
n;ı.em~ ~r ve. Ye . ır 0 ım eza:. ... yal) ve Arapların ,.k,lye_ .~1..1111nsı )'O_. 
!arı ıhtıva e<ıen me,eıeıen ~!~dil.. . _, 1 d k" . 1 .. 1 1 1 ·ı hakkm" . · un <ı ı ıc u ıı ı e menşe eı· ua-
memlş bir halde bıraknuıgt 1trellı ey. . . . . h . .., 
lemi lerdir 'H•"tlebl bh·inci 'dit) ~ "''-~, . k._~ :ı.~alt:tlerLtcı.l ı_ıerı d~ mu ar~b. 

& ' • d,ahılıye devre:sındE> b~h~edeceğiı:, 

* Her türlü t.ırıhl tcm•ldcn mahrum 
oldtığu için e:n iyl Arap ::ıüverrDı.leri 
tarafından b.Jı_ ı·ec:lclectilmi~ ol3n kıF,. 
mı ınt\o.:: u baiı~l't"nckt1.~n arün.::ı~ 

eyliyorttz. .... 

* 
1 • A<lna\ı, Arabıstaua h~rt etrniş iJı• 

tuô kabUel('rin EJmusta'rebc cedditl! 

İ~matı ibrabiıTiin erkek evlıitlaı1r 
~ dan doğrudan doifr ıya aeldiği Jddi.ı. ~ 

1 
dflmektedir . 

V::.lidesl ~'Jha bm1i Yu'reb birı. 

ı Kah:rt"'1 idi. 

Men§ei sırt Arap ol~n kısmı tetkik 
ile iktüa edel'€ğiz. B· kı.,nnn yahiız 
nisbetle dal':"" k,adirn hır zounandrı ~ 
e:ek!cti.l ctm!$1 l·lnıac;ı itibar·ie Lir kı.Y- ı· 
nıeti. :yoktul·. • 

liicret!n birf--:tı r..'>ı DUi;. İsindUe A-

Başkalar> 

!trmektediı 

b!löid• bo~k• türlü gö 
bı.ı Ş{'t:er('yi. 

(Oe\·aır.ı vor) 

TÜRl< TiCARl;T QANUASI A~ 
"UPONLU VADE:L{ M~VDUAT 

PA A 1 1 R D t~LET 

~ 

1 Ilev!et Ileın[rrnl'.arı ve liıtanları · foletme U. _İdaresi .ilanları 1 
M~hamınen' bedeli (65Q) lirn olan ö•in' Kg.' Kolıp Nışadır '<2.12.1~1) Salı 

.ıııu saat (14,30) 0ıı ~ort otuida Hayd~rpoşaÔc. O•r blnaiı d•hill'ndeki ko
'-Yon tar~hndan a('ık. eksiltme umı1ıc ııa.tın A1ıiia"caktır. 

Bu 4e girmek istlyenlerln (41) Ura '25)"kunışluk muvakkat teminat ve 
anunun tayin ettiği vesaik.le· birli'Jd.f eıl.ıdttnie ~ünil sa·atine kadar komisy~ 
'l müı acaatları J.Aıımdır 

.Bu iıı<! ali · ııarınameler komuıyondaıı pül'B>U 6Iarak daAııtılmaktodır. (1-002-0) 

İstanbul Liman Sahil Sıhhir.e Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Merkezimiz tahalfuzb6neleri ih tlyaeı iein açık ekııÜtıne ile 60 adet 
n·yalı demri karyola alınacakıır. Tahmin bedeli belıerlnia 33 llradan umu. 

lunun tutarı 1650 liradır , 
2 - Eltslllıne 16.12.041 Salı gunii saat 14,30 da Galat&da Kara ll""lata,. 

<.ışa sokağında makUr nıerkez aatın al.ma komisyonunda yopılacaktır. 
3 - Bn ~e ait şJ.rtnanıe merkezimiz lcva2ın11ndan paMau alınır. 
4 - Teminatı m·ıvakk.ate miktarı 12.3 lira 75 kur~qf,ur. 
5 _ Bu ekFiltmP-ye girecek\eı·;n 941 senesi Tirareı Oda6ı -8ııNkalanw 
"'rmeleri. ~rttır 
6 - Karyol.> "" oc.nt>ı meı·Jıeıin;i.ıde ıoı'lllelıiür. 

Rami>< Bey dommm a gdit 
gel~ huruça hazırlıkl.ıırına b•'" 
lam~tı .. bunlar ~çık, .. hi~tluı-
mıyor, yalnız genrikro<·ki ııl~. 
tefok tamirler yapılıyor. )l.te.•ıtd'.: 
Y<'nin kon&n,elerı ı ,ı .. nbuldP 
getırtikwk dt•ğı~tiı ihyor nan1

·: 

diye ile Peyki Şevi<t't Bogaı a1' 
zın<la kıwakol yapıyur,;ıı-, .'la1·0ıl>• 
ki demir m<ıbaUindt gun carpill' 
bir faalivet h'ssohıml\'<l! c1 ı 

Yine bu sıralarda Ra:ıi B.:-:.' '" 
lin<le bir-emırle donan!"ııJ.\.~ çık~ .. 
geldi Emir. D<>nonn a K nrna~; 
danlığma hitap ediyor. Kararg• 
Umuminin mühıiin:· tiı. J or, ./.ır:• 
ları rrıuhte\·i ba1w1u-)'u1 ·ılı.ı.. 

•Muavenet tıpi ,Jört dtot.'u.)'ef" 

den ibaret olarak teşkili .c..ararl~.~ 
tml;.n müstakil d~· ·u~ .-r fiJ·ıl 
Iat>mın scıian tejkili jJt.• k >ıno~Vl " 

Y" b~" luğunıı tayin kılınan uz f 
Rauf Efendiye t<'sli rn- ve l« '. ~ 
yet.in badelıcra bilclirilr rsi rıc 
olunur.• •(le 

Bu nokta d~ heme yarı • 
Muavenet sınıfı d;Jt·• cıl'StroY'' 
seçilerek bunlar Rauf B<>)"İn ~-~; 
ri:ıe \•etildi. M'ıavrne :Mı\ı r· 
müstakil filotilliınır k -,odor •

0
t{i 

sunu çekti. Cemil, Ncz11· 'c Lı.t ,t 
kaptanlar da Rauf B~ n ıuaıJ 
süvarileri oldular .. 
~u mü~t.aık~ı. filotı!I tnı., va; 

fası ne idr? Nu;ııı tcskıı oJıınJ11 ııe 
tu? Ne iş görcbilirch? Huna

1 
rı 

den lüzum giirlilmü •' ıı.un -
1

, 

o zaman iç:ın izah <>tmck ııııl<;'. • 
vtı~ .. 

sız obnakla bero.ber •a·<ı • 
sil"aJ." rı 2ırlıb fırkı ının ıe • ıl ,.,.1 

(Dc.~ın.: ~ 

BURUŞUKLUKLAR! 
ve LEKELERi 
nasıl "SİLMELİ'' 

* 

Ba yeni ve , .• 
fayanı hayret cııd hU~~-11 
G O Z E L L 1, K r<-lerın ~· 

ıstlhrM e ·( 

REÇETESİ N 1 len v~ '!~, 
tecrübe ediniz. ~r cıı~; 
unsuı-larına mW;abılı "ıan ~u· 
n! ve kıymetli bir HülM~· cııd 
tün dWıyada tanınmış blf k<' 
miıtehassısı tar_aııruıan ,c· 
fedilerek kemaU ııınn ııcııra( 
çilen hayvıhılarden ıstı .,,w 
edılen ve •Bloeelt tabJ.r cild 
len bir cevher. ~;nıdi kt•~ı 
gı< •ı olan pembe tc~blı,.ı' 
Tokalan kreminin terk' ıcşı>ı1' 
mevcuttuı- . Bunu her '010ıf 
yatmnzd~ıı evvel ıı.uııa ıcıY• 
Siz uyurk~n cildınıa 00 ,de' 
metli ıınusurıarı _ıııas.<11ııGJ 
Her sab'ah uyandıtı daıı~ 
tildınizln ~ha &alB- 0ıou· 
genç ve dııha yumuıı1>k ndilt" 
ğunu görilrsüniiZ ()U '!'oıc~· 
!eri < Yağsır. • Beyaı) IJ'' 
!on kremini kullanın"'· 1rtdr 

~yeb ,. 
basit tarzı tedavi s ltşebi' 
her kadın 10 ya• ge"Ç gıpl~ 
lir ve her genç ıuzırı ıı•Y' 
nazarlle bt.ktııı şa31~n;.bııir 
ret bir tene maili! 0 ... ır-~ 

. n ııı• ' 'J'okalon krem ı n 1 : -P• 
neticeleri garaıı~ııidlr edil•'' 
takdltde paranı" ""

1
e 


