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n!rl: ETEM tzzll'T BENİCI! iN 10 TIL8 A L&a B 

• VonRiJ:»bentro-' .( EN SON HARP HABERLERİ ) Vali ekmeğin ve 
punnutkunda;ı RUSLARA GÖRE 1 ALMAN TIBLfil 1 UZAKŞARKTA 1111 t . d. . v. • 

neanlı!oruz AlmanlarıMoskovaya 35 Siyamda ile eVZI e 1 eceglnl 
Almanlar sul- ·h818 Ros. kilome~e- çarpışma j t 8 k z j p e d İ ·y Q r 
ha razıdırlar tofa girmişl Alman~a~ iç müdafaa başlamak l 

AJman Hariciye Nazın d' v • 1 d• ı çenbcrını zorluyorlar Q 
Bu sabah İaşe Müdürlüğünd 
bir toplantı yapıldı. Unları bu .. 
lunanlar beyanname veriyor la 

lngiltereyi tehdit eder, - egı 1 r B~!7 (A.A.) - Almaıı ttS. zere. • • 
Awupa Birliiinin ku • mi fıt'blıga, cephenin me1'kez veo 
ndduğunu söyler, mad- PmaZ lcerimlmnde lfeM -""1· 
di ve manevi kunetle • Bu bölgede S ov yet fokiyn'lff elde Hlldi!ltni 1ıabn' 
rinin harbi idame ve ileri hareketinin de- ~edı,.. 
ka:sanınıya yeter oldu • So"lft'tı.rilt ~I ~" 
iwaa .öylerken beyana- rinliği yüz kilomet- b\4 tellir ~ ı,ocptlklon 
bDm hakiki öz Ye ml· • • mdMıbll t&a7'l"Ualar, hlsaedilw -. 
... ına bir sulh fikrinin reyı geçmış (Devamı 3 llrıcil SAlalfeclt) 

bakim olduğunu ela SÜ• Ktdlıifef, Z8 (A.A.) -- Alman.. 

IOttii' TUJ.181 1 Jann Bostof'a taemıı etmelı ve 119mıyor •• 

'i-.u: ETEM iZZET BENiCE. 

AnAıarc:ııian • 
kG1Dıiniunaya kartı Jı.oyma top. 

lan~ı vesilcsile Alman Baridye 
Nıuw Von Ribbeı>tnıp uaıın bil' 
•utnk ııöyl...ti. 

Nutuk bi2im phııı anlayqımııca 
liire sırf şıınJor, ifade için 8İİY
ı..nm · fü: 

a - Rus) a majılıip edilmiştır. 
b - AntikonJintern pakta ııi. 
~ devletler harbin imticladı için. 
de kendiliğinden bir Avurpa bir· 
!iğ; rephesl v!icud .. getimı.i for. 
41ir. 

e - Almanya arlık ,.,.Wcuıez 
\ir kuvvet olmu~tıır. Kendisini 
ll<ı ilahla, ne abluka ve ne de 
tılı.l)nomik tedbirleri • yenmek inı. 
kanı yoktur. 

d - İngiltere .ıazi,ycü görerek 
•11 kendi>inin d .. maı:lüp ol11cağı
.aı takdir ederc·k •tılh:. ruı olma. 
lıdır, 

il - Amerika hn hube m ld • 
bale etnıenı<'lidir. Esosen Am 1-
laıı milleti harp taraftan d~ifil.. 
dır. ftu7.velt Aım!rikalıyt wrla 
bartıe sürüklüyor. Bunıı rağmen 
lrnerika harbe müdahale ed<-rse 
'ııdan da bir korkuınuz ve r.eki. 
"-tefimız ·oktur. 
ı\hnan Hariciye Nı•-.ınrun bü

ltiıı bu uzun beyanatının hakiki 
Oı •e i~yüzii do şuna dayanmak. 
fıldır · 

General Vorı Klelst ordusunun 
hüyilk lıir kıınmnıa teeri.t ~1-
nıeslae mini olmak üınltleri ta.. 
b•klruk etmekteo> uzalı. bulun.. 
maktadır. Cenup e pheslnden •lı· 
nan SO» haberlere göre Alnııın 
kuvvetle.ri, son günler.le bnı kt'
simlerde derinliği yilz kilometre.. 
yi geçen Sovyet ileri hareketi e&• 

!Hl. mda ağır zayiata u~amışlar. 
(Devamı 3 üncü 5alıl!ede) 

Mookova, 28 (A.A.) - Dün ak. 
pm nevrılileıı Sovyet tebliğin. 
de hlltiin cephelerde muJıarebele
rln bütün gilo M.ıom ettltJ. kay. 
dedilnıekted.İJ'. 

inhisarlar idaresinde bir suiistimal 

Levazım şubesinde 
mü/ ettişler 3 memu
ra işten el çektirdi 
Aynca M .• Ü Ü Um ·ımi Mua

vininin eisliğin e Bir 
Tahkikat Komisyonu Kuruldu 

lııhit,;ırlar Unıum Müdiirlügıi 

leva2lm ube.in<le bes altı mü. 
rettiş tarafından 1:.edkik V<' t.ah
kikle-r yapılmakta olduğu ve bu 

arada iıç dört memum işteı el Ç<'k.. 

tbıldiği haber al 'nmıstı.r. 

\ıfiifellı~l<'rin tedkiklerrnctcn 

baska l'nıu.m Müdür Muavını, Sa
tış işlen Müdürü ve Teftiş lley. 
eti l'k'isındc:ıı 1nürc~kep lıtıMı i 
bır t'1iıkik homısyouun·un tla le
\'~lım i_şle;..111 ._,"'astı bir ;ıel,iJd-e 

lncelem<.>sı Umum Mutlurhik tara. 
!ından emrL'<lıtm~ ve bu komis
yon da vnifos.inc ba.§lamıştır . 

lngiliderin Siyam hu
dudunda ve Singapu~ 
da gayet ııkı tedbir 
aldıkları bildiriliyor 
~·· ~ (.A.A.) _ Szyamda. .,. 

hemlıuchaı bOlııelerde alman oslreıi 
ıec!birler ""1r\ında To~yoda aşailıda• 

lı.i nıaltlm•t celmlftlr, 
1 - 817amın hudut bö4ıelerlnde 

roı. mik'larda İ.nalllz :ıı:ıt'alan. bil· 
- tana-, :aırhlı leftlılıUller 
\e yoUann ve demleyol1-nın muba
f..,.sma memın- mılfrt':dCO' t:llıııld e-

Ekmel< 1iolenıım evlere tıevıJ O:wı
masrna devıaın olur1ınalt.3tb.r An•;a)c 
bu iit:lui11-1ev.diutn b.ıı\ h ılk ora~ uda 
lllıu\lıaın bir endiŞe v._. ~oylaya yol 
QJ~ görülnttJt:tf•dil'". Bu (ay~ \"e en· 
d?" ekmeğin b'd<'rn> vc:!k.:ı il• 1ev
p olıznııcalı h•ktlndadır. Fnk.ı: bu 
IObah Vali ve Be!('dlye Relq Lilıti 

Boğaçacılar bi· 
rer birer kapan· 
mıya başladı 

ıe,.h b.ılkın1Ja.uı t~t..ı ka.t'~Yf'!\ JG-
zuın ve mnlı.aı ~tık.tur., 

Bll S.UlABKİ TQPLAl'."l'l 

Un aıırı:ıyatnuıo •ahdidi lıaklun 
k urıtnt:1.J11C"~ın Ultbikatı do~ 

ı lt un v~rll nuye,.._<+.- olan kek,. pe 
sandöviç eıur.ei" ~ça. yulk:i, b6'i 
rckı tatlı '\<e c.ru • .;ali unlu maddel 
yapan m es91mıe ... , ellerinde bulUJ\21' 
un}ann mt.k• , K.ıymakamlıklaJ'& 
hlrer beyaıuıame -le bilrlirmiyc b 

Kırdar bunı:t ~:at; iye\le tekı.ip e<•er('t 
<IUmi:ıtır. ıu bfoyıırıatta bl,lımnruştur· md<tedir. ı.:ıtr.ıeı!"n veıo!k"ya tıllı ıu- ı 

2 - Slngapur Şark limanı kapa-. tuluca · ı bakknıdrt halk 01ı·a8lr.d1 00.-
ttfoue ve bu llınan& mayn dökülmiq. - 1!.'vleı"' dnltııılon !lşleT, sa.ıeoı:-

la !ardır. Bu uııl:m Ofis \><'delly 
a:ıtJn alacaktır 

(Deftm> ıı liı>cli Q ll:!f&dd 

mmtak a uslarını anU,.arnls: ıırm- mşan Ş3,11a kat yyen doğru <legıHUr. 
t\ır. la ,,.. __ """ ı .... 1 kat'! •u EkrnCiin \'e!:J~t& u ı'lyle veri 

3 _ Fr·-ı~ Hmdl ''inlııi, Fransa \'f:l"l=TA un n ,._, nı -
~ " A~ ıstıh laf. et boh ' ınCV?Pl). ..ım:,, ışt1'" Jl;rn><n> v bu nıeml<'kel.iıı Afr ki müstemle- ı r<"'t<> te<hlt etm~ ••=ın• ' -

lı:eocrı ora.,nda nekUyat du."durul- ? 
"'~·Casusluğa ve rcrn>bl _propa- Bir maliye tahsil·! Böyle Ticari Nakliyat olur mu • 

;·!i~::.::~rf·s~: dari parasına ta-1 -hT-- IRH·- vap ru lstanbuldan Mühim amteJııı: noktalar daha •ılu 1 I 
r nezaret altına ahMlll w harp m'an o··ıdu·· ru··ıdü •• 

~ı~ıc~~~~:::ı:~~ı eı1 ~- Ma~ka,ıHı ~) -Malıy b. Tra zo ·ı a n .. tu.. ün'" mallarl 
ı sildarumz it M<'hmet Günay p ti !I 

İş Bankası stanbuI şu· zarı · gcccsf M K ıHı«a .. y 
besi Müdür Muavini ı.a~.!;y:1~::,~:~<tt~~·:;ı::- Ç J k 8 f ffi 3 d 8 0 g 8 r İ d Ön ffi U ş ı 
ı, Banıluıın latanbul şubesi .Mü. man ohmmcktad:ır }'ni!k>r ş!dde -

duı M<uavilli kıymetli bankacılıa- le n'tıımnaltt.adır 
nınızdan B. Burhan Aşan 'l'ütün e>-

&~ :-ı Jleri Türk Anoni'l) Ş'rket' 
, fiidiiril Umum.iliğine tayin olun... 
mustur, Yerine yirıc d<:ğcrli ban. 
kacılarıroızdan Ank.ı.;ı n.crkez 
,ub ,i Müdürü B. EııvPı· tayin <>-

l"Benzinim yok!,, 
!diyen şoförün 
\ağzını kapJ.rnak, 

·Bu güzden mühim miktar~a 
mani/atura, un vapurda kaldı 

, 
ııınmııştıır. 

UMUM MÜDÜR MUAviNI 
İZMİRDE 

l:ı:nm 27 (Telefonla) - İş Ban. 
kası Umum Müdiir Muavini Me.. 
cit Duruz şehrimize gclnıi.,tir İş 
Bankasının ,.,brim;, ~ubesi Mü
diirıi B. Hakı El'deo. istifa <'!mis. 
ti·r. 

• • 
ı ç 1 ı çare •. 

I, manırr-•td2-n Knıa<l!enize Ye 
bu ~y~ooa Trabıona muhtelif 
ı· C'dri <c~yn ık' ~ek.< , un, manıfa. 
tur~ götür<,"IJ. •T.rlla • vapuTı< • 
nun son ,,{;fenındc Tmbı.oııa a-n 
eşya 'arı bo~a..tırna<h ı geri dör, • 
diığü hay r<: tle öjt1~n · ni~ır 

Gerı. k ehı :mızd n mal g. 
d< rnı ş cı.laı;lar v ı<erek orada 
m:ı bekli~enlcr bu vuroen muş. 
kül va:uyetc dü • ler<lir 

Edebiyat Fakü te
si Dekanı 

Ankara'ya gıtti 

, - Bu vaziyett'->ı bir Aln•anya 
•le h.,..be de.ıam edilemez, anrak 
Gtıunla anla~ılır. Anlaşıwınıanın 
~~ harbe devamın mt-,;'uliyeti A. 
lııer;.ı.o ve İngiltereye rftci .,ıa
~ her iki devlet ve ınill<1 de 
~uııun cezasını çe.ket:cktir. 

Filhakika, Ribbentrop nutkun. 
4- ·• ulb, lakırdısını kullanmış 
~"l:ildir. l<'akat keıııli kuvvetini 
•e Yenilmezliğini tcbariiz ettirir
~"'- İngiltere ve Amerikanın bu. 
'" takdir ederek harbe nihayet 
...,..nıel.,.,i lazım geldiğini endi. 
~kt ihsas ve ifade l.'tmesi de kcu
olisirıııı sulha razı olduğundan 
\ıışka ne türlü tefsiı- ve izab olu. 
"alıilir?. O halde hükmedebiliriz: 
~llıanya. sulha razıdır. Ancd 
"'I.; taza şimdiki halde bir •aman• 
1~ şeklinde deği!dir, kendisi. 
"- attn ettiği şekilde bir •ulh 
~~ılı>bilnaesi i~a lngllterenin fe, 
,...irlığa uzlaşma ve uyuşmaya 
~1' ~ını i~iy~ı bir anı_ınun 
~ ">askelemnış bır tandı! ılısas 
~ İşaretidir. AllOllk İngilizlerin 
i~ lltııı, Amerik~lıla'. ın ol•un ~u 
lı '-ııa •nuığliibıyeb ve fedakar. 

HARP V AZ/YETİ•] 

Sabahları benzin al· 
dığı dakikada her 
şof öriın kilometresini 
tesbit eden bir cetvel 

yapılmalıdır 1 
1 

l 

"l'rnb:zond-->i''1 alrn ,, !'TlnJfın1:::rfa 

~ÖrP Tır.Pan t1n uvkuz ~şr:inisa • 
n"d' 'ltab~rr ljm"11ırıa varmıs, 
.~nr sını 0:1:11 maı': "1 Hopayıı 

(Dev.uYH 3 unPü Sahifede) 

Ünivrrsıte Edebiyat Fakültesi 
Dekan. , a; ııi zamanda Vilfıyei 
Paı t lc.r.ıe H y'eti azası btıltın.ın 
B. Hamit Uygunsoy dün ak~ 
ki ekspresi(' Ankaraya gitrn ·t!r. 
Dekan Ankarod<l birokaç gıin. ka. 
la"' k "" bn n.ü<ldet zarfınd" Fıı. 
. ult ~· .. aıl işkrl<:> ve bıı m y,..nı
da ~·akü! e >çın yeııi bir birı ı..:-. 

ıinı hakkıııda Vck:lletle ten<. 
ecleeektır. 

1( Ya.ııınak lüzum.unu kabul et. 
~"ttikçe. kul.tı: asnı.~arı müm

lııı olyıadıgına göre Rıbbenlrop: 
"ıı P~elenmi1 bir surette ,·aki 
~1 L)arl.'ti elbette ki ciddi bir mli. 

1 .~ lıulmıyacak ve harbin mulıte
ıt 'aOıolarındaki açık ve kaııalı 
~Ilı teklille.i arao•na gömülüp 
~ ldecektir. Anlaşma ve uzln•ına 
• alt,tıundaıı voriy..t böyle olaca.. 
~'llıı göre h1>rhin devamı içinde 
t lı.ıanyaıun bundan öte ne ·apa. 
~ag, da yi11c Ribbcntroı-'un ınıt
~"dan anla~ılıyor. Almaular, 
.,/ ·et Rıı,yadn ağır zayiat ver. 
~~ nlrnalarına ve lıenÜ• Sovyet.. 
. 

1 rn.uhasamatı tatil~ sevkede-
n. ' 
~ ~,, lııılmwnalarıııa rağmen 
"''iucta harbi ader 1 bitmi~ giir. 
d; ~kı, veya güstermek iı.teğjnde. 
1)•ler. llakikat bu 11111, ~· ğll mi?. 
~ lılr mesele olm&kla bero-

'tlevoıııı 3 üncu SahıfeM) 

Mosko anın 
sine ihtimal 

yak-ında düş e
verilebilir mi ? 

Libya cephesinde iki tarafın • • son vazıyetı 
(YAZAN: IHSAN. e O R AN Eski _!3~kreş 
1) Ş:ırk ceph~ ~inde M·~ov~ya 

luan--ı Alman taaJTuzuJ insan Ye mal
zeme zayıaıına ratınen şiddetle de
vam etl~K·Cc.Hr. Aln;arı ordusu bil. 
iıa~sa Rus müıh:faa crph~ıntn et?nan:. 
larna. di.i~n K tin ve Tuln böJgelıP1·in

de ilerliyol'lar. .Mo~ko'\ianın yokuıda 
dÜ.Şnl.eb.ine ÜJtinıal \t>rHmekte i..~ de, 
Rus İstihbaıat İkinc i Seft Loı.ov3kJ, 

(Devamı S üncü Sahifede) 

Gece vakti usta· 
sının dükkanı· 

-nı soyan çırak! ı 

Çaldıi• paraıarıl! bir 
llıımı Deşıttaşta 

bir terzide balanda I 
Tophaned~ NecatJbe> co.dde~in ... 1t. 33 

nunıa.ralı Bakkal Selim Vuralın •:hik. 
kfinında üç gece evvel cür'eti;;iır~ne 

'blr hn-sızlık vak'ası oldubtı..uıu ycı11HJ.Ş 1 
Selimjn yanuwla çal~aıı il7as ismm .. • 
de bir çırai;ın &4~C"e dul\Jdm kilıtlerini 
kll"'ll'!Rk ~ı!'eH:rle it eriye gtrerf'~ ı .. ta .. 
Sının 181 lit~h.uıı ~nlııl Cnt'Fı h:1hı 
yakalandıgını ha:bcr vernlişt»t 

(Dc\·aıt'11 3 ia!Cli Sııbi!ectr) 

·f( 
Şimal; Afrika'de 

j Cereyan Ed~n Mu· 
barrbel~rın Mcv· 
kıiııi Ve Ba':lıca 

1ı' ollnn Gösterrn 
Harita 

• A1' DENiZ 

- '--

Son &ünlerde b;ı.:tı tiOfOrlerin yıne 
ınalUm bir tenıneye b<lŞVlıraruk 

•berız.inim bilti!> baholiesiyle u20.k 
yerlere yolcu almo.ıdıkl<1rı bakkındo. 
yapı tan şiM.yetlPr artnuştırt 

Ezctin))e evvelki giln Nuruosrnani• 
yt>den Bc~ikUıfa. Yıld1ıa attmek is
fıen1iyen küçük çocu\ç,lu bir lta'1lot 
-N11ma:1ası mahfuz -bır şo.fö'."' •bf>n. 

(Devamı 3 llncli Sahifede) 

Mavi ispirto
yu su gibi içen 
ayyaş/ 

Gece odasında ölü 
olarak bulundu 

Galatnfui Kap:~ınd<- Lül.,ct • 
hı.-mlelt sok:ııtın<la o:uraa1 Yargi 
isminde bri sarhoş dün gece o. 
dasında ölü bulıınmu~tur. Ken • 
dls. mevı , ı>ırt,o~u su gibı İ\' • 
nıek1, maruf o-ir ayyaş oldu • 
ğundarı Zt'hrlent>rek öldüi:'Ü talı.. 
m n ol,ıTI ... ıı k·ta~ır. 

Subaylarımı
zın kıyafeti 
'!' rul"h<~I<. -.ubayla.~.,,mı. 

ırrvra "' lıareketleroo giy;n~ 
uukı ırı vt ıırdııca 'le-rli ku

ma~ sı 1 i.-t t nıın t~dih.""fl boz renk
:i lıiını<'t • b "'-'-'c.rıını önümü>ilt'
k. av ı ı ,.fa~ •tibaı~'fl. da!:!ni o-

1 ıarı.k giymcl.,N tak riir <"m!ıi
t ;1 {. k.ım..l 1 n:ııt· r. 1 .bi'*'lıcr 
c.. .cn-lr 3t \,..,. l'C-sirnıt g-ii,ıliecdt. ti· 

l======================~ı ICERÇEV.lf. Oirnrlar ki Rus se!rra Al· 
nınıı ordıılanm ~ok hupala.. 

19 4 Z eş( Al de n1ıı;., AJnıanlara mil~·onl.ırra 
9 ka;.ıp \•rrdirıni. lir Ola~ilır 

Nt;UI' f,\ZH hJ:lAi•L:Ct;K 

Fransaıun yıkıld•iı günlerd 
ve onu takip edeıı :ıylnrda her. 
kesiıı fikri: . 

- AIJnunlar b •t..,:iio yarın 1 h1 .. 
ı;iltere ııda.ıo1 i"ilıiya kalka· 
t'aklardır? 

Bizim tek lıaşımı.z.. ıe her. 
ke90 rağmea fikrimiz: 

- ingiltcre adası istila ...Sile. 
m.,.. '"' bn yüzden· Almanlar 
büyle bir te~elıbü'e aulmaı.. 
Aksi vaki olur~ knlen1imiıi 

kırmaya hazını! 
Adanın hıtila~ma teşebbiı.; ... 

dilm~di, harp llalkanlara, ~
dan da Soı~ et Rusya va düınt>n 
JurdL 

Si111di .Alıııaıılıır, ark crııhc. 
gin"de de-h. etli in~an ve ınalze .. 

- m" kayıbı, üstelik lngiltereye 
bu kadar hazırlnnnıa imkanı 

verdikten 'onra , Soı)'et Rıı•~" 
i-ıini bitirince in~iltert"~İ t.-..ıili· 
) a kallrobilir mi? 

Sual müflistir. 
Artık yeni şartlar '"'' imka ... 

tar doğuncı~·a k.adDr. en ~ağı 
rn . 15 seııclil. bir hazırla:ıma 
de\ r~si i..;ti~·en bir müddet zn•· .. 
fında, İngiltere ada•ının istila" 
enıclln~ pa)dos! 

Buna lı.ar<,ılık, İngilizlerin dt0 
Avrupa kıt'asına lcnrn ordulnrl 
ihra\· t:d~hilnu:k in1kii.n1Jl,J 11~ 

'LUn, ('ok uzun bir devrt. i<:in 
,;~ vn>d~! 

veya olauıa.ı IJ\·ı :.l :)·den ev C"l 
dii üıınıNı. larnn >'e lir ki. ~ · 1 
milymılrılı yeti~mıs bir oı-ılQ 

kadtoı:,u (t'ın'il ,~rn Alnı .. nJa... 
rın elindt~ hu rn:ktarın ~ar'~' 
da ka.ls;•, İ":tlC o ) arı111, iv .. nı,~• 
hc."111eo t.ıki·p~iı~ kalıuııı: ol.•·<·ak
tır. 

Biri, h;ı ... n11n 1, tjz ruia~ınd2t. 

nıa''lÜp ,.cft·mcL; dbüı·ü , t!il"'-
e • 

ınanını. i ... ti1i ~lı•HHUda .\ t'Uf'• 

rue~: bu j,..h•r 11,.,,. "\arıı ar~ 

ba? 
İn;.:,iHz !eri~ ~\ ıncrikrılı Lırıı:» 

siirülcrlt., ı-:htthil kuşl• yt.:t ı..ti
rt"rek, kara oı·dularına icotiı1at 

etmek~itin Alınanları bav il y&
lundan pe--.. <•1tirnH.~ ... ı ta~-v\.o

runa ben b •. , al di~·orum. 

Ol"ta ol·a, .ı\lınaniarın l·'r.._r.... 
..,a \.'C 1..;ov <"( Ru~va gihi iu~ Ji.~ 
mUttcfikh·rini ta~ıi:ye eh11..._· ... ine 
kar~ıhl- lnAılizlcr de it.ol .> ~"
bi bir Al1:n.,n n1iitfcfiki111 f;,~ 

fiye l.'di1nıi~ t.ir hale ~l tirir1 

t;~!eu• Altiı.ınlad:ı bir hi"·'~• 
gec_:t;.ı· ', ıl.u1 ~onra akıllı Ub .. 
)u bir uzra nıa. n yntn1aJ,ıoıdı 

ba!jka hir ('t.ır~ hulama:t. 

Ben 1942 J. ıhuın c~iJ!indt· u~ 
ddrt , ıllııı. hır ho~u..,ın;ıdna 

sonl'a.' J\hnan~fl' ı '!ark i~ıi~" .. 
nu:tindr t'-'tn1111 f·~İC'İ blı· unl;,~ 
n1:1 ihtiınalinc.• hu ·ü k ıuil' ı~fa 
Vf'r ,·er 'iyortllll. 
, Birkaç del. fıl 1 !uğn ;:ıhi ba 
defa tin i!ru~ür ti. c('-"ndt1n. 
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HALK FiLOZOFU 

KÜÇÜ DEMEYİN •. 
• ı t,...M_A_H_K_E_M_E_L_E_R_?_E~· .~-H-t:S-E;-~~:-a~;-~a-ÇE~ PAZA 

Yerleri 
REŞAT FEYZi Harp oa yd ılrerse •• 

Gent bir rnes!c.kdaş1 ~i.r hkrv ·ı.nın 
Devlet, ) ük. ek talı.il lalebe

ıi;ıden barınnıt)" muhtaç o. 
laalar lçiıı. leı.bi 2anui )·urd 
işine, eıı geu~ iilçüde alalı....,. 
lıl\ ::;ö:,tcrdi. Ünl~;c~!te y urdu, 
) Ular .:ıo uren hır lıiKaye oİ.UH•'-'" 
tan a rtık k urtulmak iizercdir. 
Du dava)·ı, bucüne kadar, ne. 
den bir hil.ayc lıalindc bırak. 
nt.~ızdtr. bu dil , ,t~·rı bir ıne'e .. 
Je_ 

l aı, öyle bir zaman ,.e mekan 
çerçevesi içiııdo bulunurswıuz 

ki, tiuhcrsitc marşı, memlclı.e. 
t in herşeyi demek <>hır. Bu 
nıar~Ju ıncmickcle not verir. 
1l'r. 

1 
3onund:ı şOyl~ d:;·<ır: 

~Ayı!s.r-.o. yf"di !;'öl.r~~ı:ıı ;·~r.uıi·· Ye
d;sl de armuda &it imiş. Şırodi in.. 

1 
sanlaı·ın da yedi arkıcıı V LJr. YedJsl 
d.e sua~c dair ... 

Bu mcuıfokeıte herı:e.r ye· 
ni4.cn ynpılnuya wuhtaç .. mad. 
d i. ın~nevi hcrş~)· .. yolu da )e

ıı iden )'a pacaksıııız. kafayı da; 
Jıiııa) ı da )<'nidcn ) apacaksı.. 
u11. killtün i de_ 

Jle<c l iı, htaııbul CnivusHe. 
~inin hir ntarşı olmad1ğın ı hi<; 
ctü~ün d üntiı: ınü?. B<'n, dü~ün~ 
111rm i~ tiıu.. Ge~cn {;iiıı, gazete. 
ludc, bir Cai , r i•e ma ya. 
!nhnlli>ı 1r..C\rzuilcı kar.;r1aştığnu 

z~r!lan h<..t ı rladıın~ 
t~nİ VC'l t c- 1nar,.1... Kiıçük 

bıı· ~e-)· dt•nıe~ iniz. Ö}lc şart• . -- -

BİR FİL.t 

İSMi 

Uir f.incınnnın güsterdigi filtJıin 
i ~mi n: 

z:ncirlem(" n~k .. 
Zincirl<>me ihtikı'\rı l\3hrladınız 

mı?. Galiha. film isimleri kcnur. 
kcıı de, muhtC'kirlcriıı yeni icat 
n hu luşlıırından l,tifade edili. 
J or. 

TAUl:ıl 

\'I:: i"ı!İ S lsKEI.ESI 

ll;ıliç!e, t arihi Yemiş i•kclcsi 
kaldırıldı. Onun yerme, scb1 ve 
rnl"), a hali füıiine bir Hal iske
lesi )·apıl dL Yemiş hkde inin son 
2arn .uılardaki hali malfııudıı. Al. 
lalı, artık, Hal iskelesini ayni hale 
dü~mekten koru~un . 

BOYACILIK 

SA:\'ATI 

Gcçenlttdl.' gaıclclcı· ,·az ıl ı: Bo. 
ya buhrant dola~·ısifo, 500 bo acı 
i.,.i , kalını~. 
· Bu, hakiki \"O asıl boyacıların 
issiı kalın.aı.ın a ınukalıil, öbii r 
tarnfta bir çok gözboyncıları lı all 
faali yettedir. Peki amma. onlu 
bo~ .ı ~·ı nert11l'll bulıı} orhu-, hay. 
r et ! 

BERBERi.ER 

SÜ~~ E."l'ÇiLER 

)(:ırar \"eril miş: llcrbcrıer, ayni 
2a ..... ndn sünoet<:ilık. ' apamı,la

ral· Bu iki rn e,Jekten .-eya <arı. 

a tt an birini terci h edec<:kler .. 
Berlıerlikle < Ün ııctçilik arasında 

hiı;Oir ın üna~cbet ohnaınakla be. 
rab~r, ~kidenberi, blr~ok yerler· 
dıc, berberler ayol zamanda siin. 
nctçilik yaparlar. 

Golrip değil midir!. 
AHMET RAUF 

Ete uıın yapılacak 
F:ııt Miirak1!-0e Komısyonu dün 

et meselesin! tetkik etmi..<. et fL. 
atl~ri rı<le, nakli)'!! ücretler: nde 
b :r ıruk'..a~ y ükseklik göri.i lm~ • 
tür. K.at'i bir «aroro vanlına • 
makta Uel\lber et {aitler'.r.e on 
kuruş zam ihtimali vardır, 

Tram' ayın baod~jc, otom•>
biliıı ye.lek pıırçtit kadar, ınıı. 
nevi kı;rınet balanmıdan, der. 
hal kar~ılanması lihım celen 
birtakım mübrem ihtiyaçları
mız >at. Bir c<'mlyet düşllııiin 
k i, her:?..!Y olu} halinde-dir. Bir 
dc, irdeu bir dt•ne, bir s is tem. 
tlen y~eni bir si.teme intikal 
edi )· onn:. 

- Ti!rklycde bir tek Üııi, . .,,._ 
site ,·ar \ C onun ııu:ı-şı yok 
nıu:'. 

&ize, bir gil n, ba~kala rı bu 
~u 1i orsalar, r.e Cf'\'~P \'tt~ 

ceği z? Cu aııda . küciiciik i iuL 
',"fsite maı·.,, ı ınc~'"ıe ... i , koca
man bir memleket tl a ,· ası ha
lini alıyor. 

TALEBE 
Tramvay lan 

Sabah ve akşamlan 
yalnız talebeler için 

seferler yapılacak 
Tolebelerm ~abaiıları \'~ '<>: 

ı;aır.lan :ramvaylar• aiei lzd'bm. 
Qn cek' "klt>n rru Jıiıl<it ha: , ·.n.. 
da Tra.'ll\";IV İıia·~"'n n n • ıcan 
d ':ita l cdbolınunuştur. 

s.::ı alıl.m 'e aiq;ımlan iı-0r 
ı.em'te li.r '! ekr de yahnı 
ıebe!e n ->ll \:e l~ka :~ç b:r 

1 

1 

.. c cunl n a ınrı yac·n.~~ı tr...l..ı,1\: ay ı' 
, rah ., işle• L'1tsi i on t:etlclt-
! r .. cra olt.ı Llktad.r. ' 

emek pişırır en 
zehirlenip öldü 
İLtn.rdc ..{81 ırci sokak!..:.L 22 sa .. 

y1i1 ewl~ oturan 1 hrahlm k<ırısı 
Bayan Nımyc B lk:ıs e"nm mut. 
fa "tıv.ı a~ct az yakıiır.:.1 o<lun 
kömurli .e yc>n c-k pi~.rdı~ı sı • 
mda zcıı..rı, , m >. b:rdenbi..oo !<'. 
nalaşarak 'e<'e ılii.~müş. ye ;;<'n. 
• er ;.cn<l:sın. clcrh.ıl d:,anfa ç: • 
kıı rm~la.."ıi<~. 

5~ ya,ında oLn za,·:ı.Uı •k ·r. 
go~ r·t,' lu U" ı t rrı.-.'."'C:.l rL.ğ ... 
'!tCT. b:"t" 1iırlü ıtendls.ne gelerr.e. 
m:ş v nıbyet kalb darc-i>a.nm. 
dan tevakkuf hasıl <ılarak öl • 
:n!işliiT. 

Konferans ıalocu 
ıazım 

'"eznec:Jerd~. Ün~\·en:Hcn:n L:ı. Fa. 
kW!e•I tarafından •IS•! cdi:.,, ~"'"· 
nın eski ve 1· a:11 lnJ...idaır. old• ğu 
anlaşıldı. F..__!~l~:ıeıer için b<4ka t :r:a 
a nıyor. I~•J arada \J.,;gtin ~ı :;k:e:t 
güru en b!.na.x.:ı lıir E nst.tünüa yer-leş ... 
tiıilccegı ri .. yet'!<'ri \3r, 

Einoı eskl 'l.·e harap. Tal'!'l..iri. n\·uç .. 
tar doius:.ı p .... ra:ın baı,:h. U>:ce, en ~yi· 
s.:, bu l.>iruı.}·ı yıkln· aiit.tr. Un:\·ersi.... 
tem!:-,. c:eni;l IJlı" 4ou!erans salonuna 
ın..;_ht.aç. Öyle zanned!ytır'J.Z lt:, y~ıla· 
cAk Ze,.nc.P l-Iar.ım konaı;ı ::.·erlne, 
ıır ı ~"rr!al ıa...,a•uı avflet edince, tn•Jsa! t 
b•r 1te· ıfc.- . · salonu 7>ptıntab .J! r. 

BURHAN CEVAT 

Tefrika No: 30 
• 
Çıplak Model 

Yazan: NEZİ/IE MUHİDDiN 

On da b<!n u~~ :yo~"Um ... Öy' '- n;;,zlı. 
ru:ı c .n bjr l>..:J y .. n kL • SO'ğJrkcn 
kıpı: \,<anı.yor bile ..• Iie1e b.r kuZucu
ğu \Qr! Ah~ gozlü , Ciivt'tcin t~ )"14 
b, elek ••• I.:fr kere o:.sun ınelı:1~1ni 
d'JŞ l>dll ız ... Silt kırdrıJoiL o siz;n . .. 
Yalı: .. siz.Jı sü!üuüıU ~ljyoraı. c.ın. 
da~-· 

S<lim pcıır' rcJen bolr.yOTdd. l\leh. 
rıı t /,g_ı lı:ı:sını ıı::r.t[('e salhyarak bi.r
den s tu. Son:-a y:ı\~0ı-iÇa odadan çık
lı. Kendi kendine: 

- Ne ;r.ııısanı ıı•f le' dl.re ır.ırı: . 
eı r: K b bt;cyi g'l)Çlp k;.ı ı n 1.:re d1J~ 
ru 3 1 a. ınC'a kt:&•lnın önı;;~·dc blr nra
ba ı riuğu•;u gorılu. A:"~ad n !nen 
Re tl.1 k tı;l.J t'ar. M•lı.ıılt Ağa ••. 
..-!r stl· 

S~ w.-W.niz ueylnı... CDLlerl. 
re .z yolda k~lmıştı. 

P .at l\tch:oet Al!an:n omuzunu oi:. 

EenlıTI d:- gön'U buraP,a hal .. 
II'~tı. ına gc"e ~e< .m ~ L tJr-
lU N ıl~ t.;u·)L dlh fa ktı m -: . 

liehmct ,\:~ lJc:.y~ıır.u l>u...'tt•l : 
- Na~:ı bırakt .. llzs:.t \·j·le .•• 

tüyle gidc'.'"Se' ... 

İhtiyaruı ı:eslııde ac~ ıir u:nıl3~zli!c 
,.:ırdı. Rei~~ s~izler1fu aç~11 bakıyor .. 
du •• 

- lt3U ha!ht..neye gitmediniz rrJ7. 
- Ne l 'Ze:'. lfastaneye deği~ daha 

adın:ını şu l<ap!dan <lqa rı a:maılı. o . 
t·ımobil pa~l"n~yo. ~hırda .. 

RC~3t dı.d .. k:ı.:rıı:ı .ı. :rdı. 

- Kc:ır.!,sı .L~ıhçe h t..:.o.Hek.i oda . 1 
Ca ... A'1l!: b! ·kaç :;On. o!~· bur3da 
ka::nız. n~P;ı;,1 b!r f 1yda olur 

Il!<lıT.•t A~a eliyle köşkü gliste:e. 1 

~. uza.l:i3stı. RP.şat bas:ıu t·r.;erek çift. 
ilk k<JŞ!<ilne do,;r .. j C..JL~. 

İki arkadaş 1.'"'UeitkZ:.a-!tlar ••• K~:·;ı
laşuKları her zaıDa:ı aralarlL.d:ı kırıl.. 
mış r;o~: ,)e\-g!ll :iieylerin rn:ıne·,<;-atı, 

acı halı.raı.-n canlanıy<'.'rdu. Seli,,., ._ nu 
1:örünce bir an if"·~f'rLı.t k:.p.ya:·ak 
b e-1!1 c!rr.eden içini c:<'~dyor; Reşat ta 
omuz1arı k" .'mıs r:·,· sendeliy{ırdu . 
Butün bu b !biri.u :..ura : ı:r aıı. lcl~«tl.. 

A\•rupa h .. rbinin üçüncil yı!ının 

Uı;Cıncu ayını da bitirdik. Bı.ı harp 
b; ·la :ken, kJ ~:ı- surect·k, ı;ürkv, bu, 
YddJrJıt: 1Iarb! diycnlf•r çokt:..ı. B u 
g ldqlc galiba, geçen Büyük Harbi 
gi.HgeJc bırnkcıcak. 

Harp ne k<!dar ;.irece!c, dünya b1J 
buhranlı gunlr.rln i dalın ne mı.:ddet 
ya,jlJ'l'l.Cak?. &ltün bunlar m~hul
dür. ltcr i lk bahara do.;ru giden a.7. 
la,.da: 

- Bu yaz lıeı· şey l 1naın, diy n .. 
lcr, ek.-.:f•riyttted:r~ 

Ş4.11<l., yiı~e bOyle sôyUyenl~.-.:- var. 
Bitta bi. h,k,kat :su IJ, haro'n no. 

S!! \'e nere--le bıtcC!"firH bugı:ın !"in, 
bHen. h.•!t actan1 )·oktuı. 

Ge~·(.;,ıı:erde, c.-,..!d An-.cdk·ı CL~i·ht,!'
rei • ıro,·er, sfytcdlğl lı~r ntot • ?c.ta, 
h ~ bin en yı! <leva cdP~ğlni iddia 
e~t! Nodcn on yıl?. &l d•til .. İst<or 
ın' !niz ha:-p on yıl siırsüul. Sü;er 
n,..., su.::er., 

~:ı. rihl ... , yiız ... er.e lıarpl~;ı, ottu se· 
ne ı.a p~eri r:..c,:. u u 1-"'akrıt. ~···t:~ 

a.a a. ,;.•r.bL'rl, b \y'c dtt arılı s;ı\·aş. 

tar gurülmuyoNtu. Kimbilir, yirm.tn.. 
el ""'" ba :nda, bir de lıö11e on yıl 
ı:.a~·bi el l 'lir. 

1''ıkdt, eskı 1'arp!er1e, bugı.inku s ... -
\"a$13r1D ı:.ıUcadele §.t"kli ı::U · \"i de.. 
ğılc!uc. Bugün, kan ~ö..-d'-" l gölilr<l.. 
yor. z~y.fatı~ e1lr ın1k!..U".ın n1llyon!a r .. 
la lCAÔe c.diyorb.1 .. C:gı;r b:.ı hart ıyn.l 
n:.z;bettekj 2ayl:ıtla on yıl ~\jrecek o
h:r :t., yer,, .u de in:!' n koimaz. İ;;t
lcrlc-nız, s!z CiO b!ı:- ten;? ti.p rapınız. 
D. 1ya saki. ... ~e ıı , rne .ı.ı.ı. bll" bu
ç ... ıtıiiy~rdı:- Cn :--ıf nnı, bfr de 
b K.Jc ıt .. u,~ ... l l b?.r bu"'•"k .,ı;!yar. 

c! n )er yüzündeo klm::.:.el~:- :.·o~ .. 
o ı.:1.rr.an. n' .·da:u boş bulan "'4h~ 

ş!, h y\•anlar, o ~lz.rdQkl fnlerin
d{W'O, y v&larınd.:ın c;lkaclt."'ıı\r, LütUn 
d~r:,,·:;.y~ dol .. ş ct.k: .... .,. \'e hakim yet.. 
lc:Jni. JL.n edecı:!;;:!er. Ar:::.lanlar, 
ka:pht 1lar, fll'cr huyillc: şelıirlerde ya. 
şamıy::ı ba '..y C'ftk BU.tün dunya nf 
rr.ct!!'' , ha r..ı i ın .. İn.: n ne!.ll 1 

rnünkn. t olacak 1 
Art.k, bu beü 1e ·~rv.ı n~l n kvp-

1rlır. F-.. r vnre• '\C inanışlara 
g • kıy::n1 ~on ..;o m:ı3L.,·t takaddum 
ecien y .t rda, A. 1 o.tulları U;rih!r. 
!t>:lnl ı \Ô z1· CC!~·a .. clır Şlmdf, in.. 
san o4u!Larının .1 ~ J lan ·ktı dl 
n " • ız, rr.ilslemlC>ke, 11 t•s::-ı.ar p2:~n13-
rt hep > 1 a dl~ cce'tt4 ... Dı.:.rynntn ta. 
l: ., ser\·c.~t t:a)'!::tıK. r·, 0:1un i\·· n 'T'lii .. 
cadtle ctl.MlPr'r. "ş'r:c J ar: -_ıyac" l,J~r. 

~-Iah r p.lın:', be.tün A~f":n o •tll:'!.,. 
rı top~ c .. :,. b· lns:ı nl ann huzurun.. 
d::ı • it ,.,. ,..1 0 •,\r m ·ralı ası o:r 
llU~Ll·C 'A'}'~ jf'Ct~ı:, ~:yeCt:'l~ k!: 

•- ı:; -~ 'u, sfz, "'ll'd'ye kadar / 
ch.ınyr.tla ç-.ok r.u~~tk s0ylcd~n 1z ... Bi· ı 
r~7. da blı; dlnleyın P~rlnk sör lu r i.ı 
t•.ı'ltların::r:on hic b; ! fnyda ct:redi.. 
~.ı:ı ?'"1 ye )'Ü.ZC bir l·.ırnb~zara d1.•n. ı 
d ü .. Il~h. • 

R. SARIT 

31 berbere imtihanla 
ehliyetname verildi 
B ri>cr,-r Cemiyt ı.nin aç' ıııı 

ehi nt ımıı';aı~luına h<'r hafta 
Esı:~i c~ın·H ıı~ri rJ'Ü~tcrc;.: lıü . 
, u "' •N-:u hiıns nda devan-. c.. 
dıin1eıkt ;"(}ir. Ev\ ı.: .. r:..ı gLokü ıi1nti.. 
han·~.rda Jl k:..'?ı n;uva~l"ak uln1u~ 
\"e k::ndi lcrine chliyetnan1e \'CriL. 
:n~tir. Bunlardan H ü kadın işın.. 
deı:, 17 si de erkek i,iııdt·ıı ehli
yet alını.şlttı"liır, 

Bir surahi labrikasıı teıis 
olı.11du 

Kırık camlan Ye "-c parça 
larınt cr.itın~.··1': : .. urct ·:c .surahi 
•mal <Etmek ü,- re İm:irde l.ıl r 
küt:ük fabr:ka t ~·s otunn:u~tur. 
:.l'i~t.e bb:ti b:~: :J~ ki.~: tarjı t!ndan 

ıe<s (,lunan Lu fahr"l<a Paı;ııbah
çc şişf' \'C c:. n1 fabrıka.str.{ia11 s-on. 
Ta tr.6n'k>ket.m o<de ilk surahl \ 't' 

cam e-.~ra .;-ına~:t-hanes.c.li:r. 

lerin n13hrekl, Rt.•,;-•<iıtı ~rho) \'<' ı:ı . 

ühal! bir gect" ot"'.ı;:a<iaşl ğ.1111,, s"·ıdc!•
y~ı bir llrırct~<'tir.ı.:cn l<t;\'\·ct .. .,r.an.!§ 
re~yd1'! 

Re~al vbelıi lo.Pr> kcntı ind" h·,l~ı
yc .. \·e r!E'rln hlr i; tızab.yle k1vr:ı.nı. 
yoı"t!·ı. Sc !:n h!Ç olmazsa hayatına 

bi:' "! zcv1t, biraı: ncş'e, blr.::2 yaşa~ak 
kt:dret: vereb!ım~k j~!n kencils'.ni l.ı 

ti.in t:ıurı ·rdan manrum c:önn!yc ı·azı 

oluyordu ... Fnkat tlç i.ir şey yarama_ 
~~k eu. ı lçh.e.e Lnın:Jdıı.ş ::~.lnaitı. 

n,teırıiyordu ki Se im nrylc rr.e;• Jt o .. 
lab~Ii·di" ... 

BıJyiı.!r ıe ~srr.=ı bı r tiı;ıbanın Qığı. 
altında basit, t:11kat çok ltıniz b:.r ~or
rada ~rşıhklı akşaaı ye e~lne otur. 
duli>r. l\t ehtnct Al:ı. onkırın öttilne her 
koytlu~· yemek ta.b;..:ı.nın ıuetlı!;·rsı:ıl 
yapıyordu. 

- Salatal:ırı cl1m1e t.oı.ıtad1m ... BJ,. 
zlm m:.ı.h.'. ullimüz. Eııglnarlar1n tadına 
d·?.)'um o, naz bcy·m buyuru:ı.uı.. İy l 
sey~a sut•t:yotı.ım. Yu,";•;.rtı :-ı'l"!ız iki 

.uı:r.ak kaymak t•J'uyor. P.akı...-ılz ba_ 
nu ,clı.!rde buhna!ı:: kabil değ:l. .. Yıı l~ 

nız pl!.it-lcri bir :~öylüden aldım .. Bl· 
z;m ki:rr.estcki1ere el sUrern:yorum 
aoir.ı"U , .. 

- llepsl fevkalade. • Muken:mel 
~Ielm-et Ağ.'.l,.. Fl;'!r bur:...da \Jir h~ ft3 

ka.l.s 31 s~scc<• rn .•• 

"Bir nal buidum .. İşimiz üÇ 
nalla bir ata kaldı ... ,, 

İki ge-nı;ti C• İ\. ı de l.ı;riblrin<lt.:n 
d.Jvô!C!. .. Önce, SOJeynı:ın hi4disey İ 
an!at .... rı:ıya b""~iadı. 

- Kahvede otu::.ıyorduk. Liıf la
zın1 yıı ... Par'mı:ı: ol"'a• ne yapıırd ı k:' 

diye ko!lu~mıyn hu-;11ad,1c . İ kfrr!z or
t.:ık olup k~bı.;r:u.tlh~a b~lardık , di
ye dı:şüıidiik. Ben dedim k i: 

- Asım.. . s~ıhlc~en t:e iy ! o}urdu. , 
! -Iilldc bir d\!kk.'.\n t uta.--dık . Sen dUl'
k;lnd..t ot;.ırurdu:n ; sen gider, Bll~. ı 
dan, Yalo\•adan. DOzc:ectea, Derince. 
den ır..nt alır yoll:ırd:n .. . Bıırada ben 
s:\tarıııcıı. Soı~r3, gelecek. C'1'€'!" ben gi. I 

• der Oteden beriden ın~J alır yollar. 
d11n ~en s~ ta.:·dı~ ..• Btrer Epar m1an 1 
;-Jıı'tiı~ Oh'. Art:k ırrtırruz yere ~cl.. 
ıı.eıd· . 11.sı:r. da dedi ki. 

- Ben ortak ~ ynpmam . Ne ya. -

- N<.• .. teıı• Ded:ın, 
- D( n Bı.:rsaya p~·1l alınıya grdin-

ce, .;l:ı bwad.a nıaı:.ır;. sat .. r, P~-rüları 

teUWc ııJ.tnr.s~:ı .. Sen Gıd!r.ce. lı<:n da .. 
Jil\"'t'I(: y perun.. T· !.i; .. zUk o!t.r... Kav. 
ga çlkar. İyi n.~ .. Sen ayrı, ben ay. 
r1, iş y~po:ı:r.1 

- .Ber., dr·d!r.-:, !".~ Jıı;· ıJc yapa • 
nm ... N'it <!e yap~ııır·ım. 

- S .. 11 tal 1"'.aSa."1 ct:ı, ben çalarl!n, 
dedi. 

- Hırsızlı!.:, tıhl k:::.z!1.ctır, dedJ~. 
- Vııy. bt:"n :hljks:.:: Hl;l}'lln? Dedi. 
Ondan n.ra l>en sOyiedi •• 1 ... O sOy ... 

lr<lL .. Kn,·g: va başladık. Bakın, ş~ 

)'il.:.ill"..li.ın gozümi.ıı1 haline... K endi
sind<'., d:ıvac17 :1r. ..• 
St.ılcyınan oturd 1 ı. .• Asım syağa 

ka.lklp ıı.nlatmıya •~tladı; 
- - E\·e~ .•. ~Oyledi&l gıbi oldu. Ba 
nı:ı. ııHi\<;u: deJiııee, ci.~yflr.amadım. 
K a\·gn t ttıl.:. B ... >n on bir vıırdunı.!a, 
o bJna -:kl \·urdu. Şu goJzür.1Ll gtirf.!
yor.;unuz: no: ::.ilt mırarınış. Beli~de 

de b:ı te~·nıe yt . • · ••. Sin·s·y~ıll f'İJ . 
rüınü • As.ı1 ben kendi<>inden daı·a

cıywu ... K<t\gaya ~~bcp olan odu.r •• • 
Ilfilun·, 

- Şin:ri, dedi, b~r!lıırf!1iz!e barış.. 
rnak lst!yor n1u~unuz? Banşrrı-ar.-;a. 

nız. ikiniz de mahkfın. olacuks.nız ... 
Diışüııdü le-r. .. D\iJündüler.. . E~vclft 

S üleyrr..an, 
_ O barı.şırsa, ben de barı.şırun .. . 

Dedi. Asım da, 
- Ben de .. d.ı.~mdan. \'~zgcçiyo .. 

rum, dcdL 
I)ldhkt-rre dav~nu\ sukuluna, mah• 

keme rnasraflcırını da iki.sL~in yPrt ya .. 
rıya. ö<lemclerinc karar verdi. İki -ır .. 
kad.aş, ı!Hıhkcmeden çıkhhır ... Konu .. 
ş..._rak yilrtırlcr!t.cn. )'&Ş~!C:l b:r zat, 
b anA, 

- 'Bey("ftn\İl, dedl. D.:ı.v:ı.yt dinle .. 
diniz ır. i ~. 

- 1':\·et, dt<l41U. 

- Ne l·adar tuh~f, Ceg;ı u.i".". 'fıp. 
kı .Nasredciin Hoc;:ıııın h.ikü.yc.J.o.e 
benziyor. nir gUn, Nl\.T(dJln ııoca, 
yolda, 1.>ir nal bulın~. e\•e gelr.ıiş ... 

- K ar:, demtş. Uir n:ıl buldum. 
fşjmfz Uç nalla lılr at.H k3lrl:. On?arı 
da bıı1uroı;;_, lralka r bt'ygj re allarım .• . 
Doğru. ffjcaıa ... Ko.rııı da deınJ:ı ki: 

- A:r. .. n cfc-ndi. .. Ne iyi. olur, ne 
iyi! ..• Sen l Hc<.1.ıdan dönlınce, hen de 
uta .a~!ayıp babamı ı."yarcı.e giı.l..:rcr; . 

I toc:ı Wddetll!Ilnı!ş ... 
- II.i.cazd.ın gele.-ı yorgun lı.a;;\·ana 

b~niL .. mi' n iye, karısun alrr:ış ~ya
gwm altına. Bir H~rniz p:J.tnklaırıış. ... 
İşte bun ların ki de, t ı pkı Ho('<ın!n at 
hi'olıycsl gibi.. 

- E\."et, dedin~. Ne kadar benzi· 
yor. 

Yo. !112 7Jt, başını !ki Wrafa .f>t..ı.lWyıp 
#.~lla1- Al!::.h'.., çekr-:-c-k yürüdü ... 

Tren kalka rken yapılan bir cürmiim ~şhut 1 

Bir Urfalının bavulunda mü
teaddit kaçak tabanca 

ve yüz on bir fişenk bu:undu! 
t. •fü ''•tan otelind<> misa • 

f'r i<al.ın Urfalı AÜ 01'lu Alıdul. 
!ah Uyarın silah kaçak17ılıgı yap
uğı t·c İzıdrtle pryı<.s<::clan silah 
topladığı ır.ah:ılli polis lar.ıfın • 
dan haber alınnııst.ı"t". 

Çimento sahşları serbest bı
rakılınca İnşc.at hızlandı! 

• ç:noento sat:~lannd:ı:ki tahm • 
clatın kalcLrılarak ser~-t hıra • 
·kıcınası piya•acb ve bi-!h;.s<a in. 
11:~a.t i~lcru1dc Y' ni h&rE-k.et uyan .. 
dirn'J~~ır. Çırıv:nto s1k1ntL-;ından 
dola) ı gcTi kalnrış ol ... ıı bn· takım 
nşaat t·c·kı·ar ba~lPmı~tır. 

Ç erçe ve fia tlerinde de 
ihtikar basladı 

Pi"ia<ada r nıi k, lcv}uılık .-e 
emsa.Jı ı ·•·\"''"' ~".atleıi çok yük. 
!eln1ıştı r. İ>ıi ç::rl·c,~· .ısc hulu 
n~n1arrlk 1 adır. !ma1at da nıa! • 
n11 ... t1r. F J.t '\Iü:3:kabe Komis .. 
yonıı ,·fıki şikay-e.ı!CT üzernıe 

bu ihtikar hakkında tetki..'dcre 

Abdtıllıth Uyıu·ın aııkdsınıı. m<'. 
m:.rlar konulmuş, kcnd.:;i takip 
e:~tirilm:~tlr. Abdullah Uy:,-r ev. 
vclki 63bah erk«ndl'n otelden çı. 
!<a·ra-k B.:ısrcahar..e i.stas.ronuna 
gitıni~ ve ~:~-eden Maı ·saya 3 ün. 
cü 111c'\·b b1r b tJet satın aln11 ·tn·. 
MonurLır trenin hardreti sı

rasında Ahdullaiı Uyarın cfinde • 
ki ba\·ulunu alroışlar ve kemli • 
":ni karakola d:ıvet e!mişl .. n:ı.r. 

Da \'Ulda ıkı adet Rus N ag<.n t 
toµlu tabar.cası, l>lr ad<.i Rus 
Bt·ovn .. ı ııg t.abanc~ . .;ı, b:r Alman 
para\x>llomu, bic ad~t Bolç:ka 
:ır.amuliitı ve ı;if• namlulu Brov. 
ning l"b:ıncz~ı k! rcrr.a~ı altı ta.. 
baP.Ca ve J 11 f" ,•k:e hiç kullaı~ı J. 
manu.; üç ustura bulunınuştur. 

Ab<!ull•üı Uyarın tabaneakln 
sahı al<lıı;ı y-erlcrde de araştır -
nc a yap:lmıştır. Tahkika' a d<'vam 
cdilin<'kl dir. 

Fiatler dükkanlardan ·1 

, ucuz olmazsa satışa 

müsaade edilmiyecek 
BeLd.ye R eis!:gi paza r yer • 

i(·ri için :ren~ b.•zı esaslar tesblt 
dmckl 0 tfü Bu ınaksntla bilhassa 
halk:mızın C"r. fclzla ist:hLik e:; • 
ktl.ği maddeler üzc.-:·nd<: tetkik.. 
ler yapılmıştır. 

Diğer taraftan pa711rlardll sc-b. 
ze, me)· \•.a. ct " " L.wuk \'C b una 
mümasil tckm U maddclt-rJı ü. 
zı.rlermc etW<-.l konulmıısı mcc.. 
bu?"'yı:tmc riayet olunması dün 
alakidurbrra bild;rilmiştir. Be • 
~ediyc me n urları pa,.ar rerk•r•ni 
s? k t bir mürak.C!İ)(."ı altında b u • 

'.uııduracaklardıı· . PaTarlard.:ı her 
maddçn:.n satı~ Jintı dükk~nlar • 
dcıkt ... rdeıı \ s r best lışlardan 

d.tI'~ ucuz c.la,·Ji<t:r . I\lemurlar 
konlrollcrinü<: bu cihete fazl:a 
d'kkat ~eC<, kL-rdlr. 

Dükkanlardaki'.erdcn v t> ser • 
bf;"St ;atıs!ard:ın faz1a, yitksek fı . 

tıtle salı a 'Pf'Üa~cdc olunmıy·a .. 
caktır. ~ür.kü dükkan sahiple -
l-ln'.n ıcır.qı ve sair ma~rcfların{l 
ıhukao:I pazarcılarm masrafı pek 
az görül~ kted·r. 

ABDLL8 

VlLAYET ve BELEDiYE : 
+ Beled:'.}·e ~lN'lisi dl.in Lo1,ıann1 ı..;. 

tı:. Ceııazf•l<..>rln !~.ıldırılınıı!>ll~a ait 
t;.ır ıcniu te1.yidl :ı~kkındaki tC'~tlif 
lİıOn ... ka ı:1.ı:r~ı1, • .{LCl:cede lekLf ka· 
bui u!r.:.nm~ır.ı~tı.r . 

+ Fc: ktr h~Ut:ı tış dolayıs~ıe odun 
\'C ~tö.l•tlr te\'ıli ic;!n Belediye Mt..'C
lisioe bir tak~lr ve~Jlın~tir. Meclisin 
t9.5\ih:nrten '"k .ı.t· tı ('], ro. n:tı.1-'n•'•at 
tı.."\ 'l•~~t ır.a baıla.e.ıı calt\.ı.r . 

MAA.:i, , UlVl VERSITE: 

* l.t"'liycrı::t.e t:.ı!!m taburu binası 
ycnı 1"elebc Yurdu bin:ıst h:ıline 
kc.,r.t.ı..ı.t.ınc!Yii l:..1d:ır 275 t 1lebi'ye Bi. 
ı:irct~fır.1:ncia~ i•i.b:-~,.. ayC.:a. yı~ .. 
~~r lira vertıeccktı-. 

TiCARET v• SANAYi: 
+ DU.n .lıveı;tc-n biı· t'.c•- ret grupu 

şelırin'.ize gc1ı· .. :..ş, blr kt.-:-ml Anltaraya 
g!trr.:ı;ttr Burada kalanlar p iyasada 
:, 1 15.!tadarlarJ~ t c1nasa baslamıştır. 
Buul~a· Ç'C>k ro ik l:..\r illlik almak ı_.te .. 
:o~i.lcrllr. * Aitın .ı.·ü'.~lhnek~cdir. Dün 
a:t•n 28'\'i l>;i,.; ıı/ .rı ~ · t·it:::ı.ı.:ıtır. 

MÜTEFERRiK: 

bir 

+ Zonguldak kiJn1ür ha~sında 
tes s {-dilen LıC'retli iş ınü~>.elle!lyeU. 
n:n, bug:ilndcn !tiharcn Linyit h av
zasında da tatbi.klnc karar \.'erilmiş. 
tir. Bu hıı\"ra Kütahya, Msnisa, Ba. 
!ıkeıird"r. * K.:ıntgunırükte hakkal i.,nı..ail 
Hakkıyı öldi..:ten R~ceb1.n ~uhakeme .. 
~i bltml'ı' İkinci Aı,:. ır D.•ıa ?.Iah.kC
mcsı, Rl't:ebin i<lan.ınr; ancak cezayı 

nı.a. ttcl hazt t-<'Oepler gi.trcrck ölüm 
ct'/~,su·ı ıe -ene h.,.p:;e t:ıh\"il etmiş-

t:r. 

b3~İarı"J :lır. 
alınacak 

" EDEBi ROMAN No. 2 
Hukuk F akülte&İne 

<Uialanlar 
Hu~:.u" Fah.ül t~in._le müı hal 

uuluran ..k. ders asısl~wlıı;:na. 
dekanlık tı.rafmdruı "mt:hcnla 

-Cstar. al:n ·cıık• r. İmtihan bu 
;;yın 28 inoı iera olun.1c:ıktır. 

Halkalı mektebi makineleri 
köylere tahsi• olundu 

\"Jayct Z:r•at ::O.lü dürl üğü . 
'kı~lık zer'jyut iç!n kö;yl ü~"f' :rar .. 
dtln ctnı<"k, rl'r . Halkalı ziToo.t 
m<,kl<:bı •ü rmc ma kineleri \köy • 
~lre t~1h&:.;; olun·mu~t.ur. 

- Ne .'>lıy!Uyorsı.ınuı 1.ı eyfn~ .. . Çift. 
lik ÜTtir \'t'ttl:ıh: ömür ... Ne o? Dnha 
bitıı:C'u; ... Sı: 1 l;ı~ln hatırı kalır son.. 
ra. Slt.::n $t:ret;n~zc 1Ju r.k~:.:ı.m K ara .. 
gözrlcn tJ.zli.ıca süt aldıru ..• 

Re~t se\'iu li ,.e cn1ekL'r ihtiyara 
n~ .... bullbetıe, ır.inn~t:e bak ıyordlı. O c .. 
rcndlsice ne sadık l.1lr adarndt! Döyle 
C'.Jnd«n, tf'ır. iz Ulr du~t bir saadc-t ıa .. 
yı1\.hılirdi. 

Sc.1 h·ad:ın k<1 ·t 11 
'." •• Yaııır:du.~l kü . 

çi..~ ('lrletya rckdcrok :::igaralaı-ua yr..k
tllar.~ S-:.!Dt kfndif't. ZO.o~l.'YC!dU. l\.ii
p.firİ.J1C güler yi:ı: ~;,~tern~ek onu oya .. 
İ.3.:na:t için y..;ph'ı g::ıyrcller neşaduı 
glız.ilndi"Q kaç ak gıbi dcg:tdl. c;,t .. 
t ikçe ıtızl'.-a..~n ı·ulı~a .. ·.ı. dl.i iı.lerr:d(\tl 

tecrlt eden o clemI.i. ir;c çekiliş lir-şadı 
ilikler.it~ kadar titre.tiyt1rdu. 

Ya\·Jş yavaş b1r lıayal h..'\liııc ı;::eli p 

bos bi r 11l11kla ka)tolneok gibi ürke. 
rek Krkadaş:nJ !."01<.u~ \ı . Onu keı~dine, 

ln!'anlara ve cem'.yl'la çckmtk ister 
glbl ııca1c cliııt ulatıp onu ncn;li \·e 
soğuk eliuoen tuttu: 

- S.:llm! -dedi- 5ana biraz sitem 
edeceğim ... Nıç ln h:ll[ı h.:ı•laneyo g'I. 
n;edin., .. Bal\. hill.i lyilc,en:.erni~sin; 

Selim on:uzl;."ırını ~ilk t i: 

- Ya\'D.' y~vaş ...ı clJ. oh .. r 
ı~g11 Jro ... 

(D ' l!U 

o k•-

''a.r\ 

Cıldıran Kadın 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Ne~dct buna . t utkun, h t>m de 
bü~ün olr yıl boyunca zaten bu 
tutkunluk değil m i k i, ona şimdi 

1 , ..., • k 
l :~nd1 kendin: ilhom c .... rıyor, a. 

rarlanr.da şaşırtıyor. 
Gece, pa,;;ı yalıda İ_slanbuldalci 

k umandanlardan ve lttibadı Te. 
r akki ~rkimından b:rkaı:ına zi • 
vafei veriyordu. Mualla sofrara 
inmedi, odasında yalnıı: kaldı . Te. 
sadüf: k im bilir ~klıma nereden 
geldi?. Biraz sonra Necdeti ya • 
nma çağırth. 

Necdet, gen~. damarlarında şeh. 
, ·et kasııgdiarı ı,opaıı b ir kadın 
~çin ihmal edile:niycct>k bir -e r -
kek. Zarlı, klbar, delıkanlı bir t>r. 
iınıharp binba~ı-5:, pn~anın müşa. 
viri. Hele, gözleri nckadar bayıl. 
tıct.. 

Yalmıdı:Jr. B::·az den.'Cl.en te
peden konu~tular. Sonra Mualla, 
buzlu <ampanya is'edi : J}fncere • 
leri fo;a etti, si~e 1 tri birilı: ri üs.. 
tüne pat!atınağa başladı. 

Sakıliği kerd'<i yapıyor, arada 
bir kadehı Ncctletin Hğl;na ken. 
disi boşaltıyor, kahkahalı, nağ • 
meli, kuş gibi ahenkli ve ~akrak : 

- Paşa ne d erse d.€sin. Bıı gc. 
ce camın böyle ist;yor, Eglcne • 
ceğim .. 

Diyor. Bir ar:\lık dcğı~;k bir 
eda Jç;nde Necdcttcn harbe ve ' 
cepheye da:r havadis isld: : 

N'ccdel: 
- tyiıii r. 
Demekle ~eçiyor, harp bah:s • 

Jcrini kapatmak ist iyordu. Hal. 
b uki o, zorluyor, ısrar ediyordu. 

- Bende n m i çekin iyorsun 
Necdet. Ni çıin söylemiyorsun?. 
B"n niçin her şeyi bilmiycyim .. 

İ çt~kçe a~tl dıla r, Necdet hiç"oir 
şeyi saklamadı, söykdi: 

- Vatiri:'tm!z çok tcna. Bu 
gece paşaya takdim cttiğjm şif. 
reler ( ... ) muhar ebt>sini d e kay. 
bcttiğim'.1J , düşman öncülerinin 
( .. . ) a g<'loiğini, boıgunluk ol • 
dui(unu, ia!lt'nin ~yi o!mad).l:"ını 
b ildiriyor . Paşa şimdi cephede 
bulunca r.e iyi. Amma. ~ ü mitli. 
Buqür.kü ziyanların istikbal i1;i n 
kazanç o ! duğu. Almanya ile be. 
ral;, r b:zim ele beh mnehal harp. 
len gal:p ~ıkacağımız ,kanaatin. 
c~.ed.r. 

* Bri ik i saat g~çti. Artık harp • 
ten, zak;rdcn \'cya mağlubiyet • 
ten bah.;~tmiyor!ar. Bunlar; ayılt.. 

ken neş'esizken, konu!;Ulacak şey. 
!er. Billıa>sa açlar, kan dö.krn.ler , 
evlat v renler, tü redi olmıvanlar 
i Ç'in mevzu. 

Şimd, koııu;lukla rı; moda fan. 
tezi, aşk, :h,·ct. kadın ve erkek. 
Fakat, u<e garip~ !>!ııall1 bu kadar 
içmesine. Necdc:le ilk Mfa ser • 
best ve laübali kalınasır.a rai";men 
keııdisrne ait balııslcrde öyle cid. 
di ki.. 

Haldbuki. N<:rdct lalihirun yı!. 

gilne yüzüne güldüğü bn p,ccede, 
(Devamı Varl 

KomflnlıtilQe 
llarıı koyma 

Yazan: Ahmet Şiilı:rü ESMER 
U~ > ıl önce, Alman> a , .e Sa. 

ııon ,· a Berliu'do k.omiini . iliğe kar• 
il koyma ııaktını inualanll§lardi. 

Koınilnis!liğe karşı k"yma m\Lo 
bvelcsi adı \'erilen bu anlasm•Y• 
bir mütldet sonra İtalya da , gir4İ
Ve oonra ;\lacar i>tan ye l\1ançıı. 

ko da bunlara katıldı . K01nüni>t· 
!iğe karşı koyma muka\"clesi bel 
sene icin imzala ıunıstı . Bu bcŞ 
sen~ s~na t'rdiğindcn .. komüı:ıistl&, 
ğc kar~ı koyma de\·letler i Bedi,. 
de toplaıwrak nıukavcl~ni ıı nıüd · 
deiini uzattıt! r. 

Komünistliğo karşı ko) ııı a ıılll 

ka \ clesi ol t ı !-~ne öncu i ın :ıa]an, 
d!ı;: .t ıaına n, bunt!U hir ınil]r tlt·I"" 

ara~ı iht ilitl k urumu ol01.·ı- ko. 
minleı ııe kar~ı olup, So, yctlcr 
Bi rliğini bile hcdd hlmadığı ,e 
yulnız 111 uka,·cle~·i in12ah~·au de'"' 
lc-tlc r iıı !~ tiınai ı~urttnıuıı u ve ınil .. 
lc tl cnı.ra.sı barışıııı korumak ga. 
yc:dni gi.ittiiği.i si.l ~· l cn!n i şti. 

F nk ot bu s<izlcr kİınM')i ka ıı. 

ı\ Illlılnı~t ı . Jlakikill1c Japoıll 3 

\ C .. \lınanya konıüni:s l~ğc Jt:.rŞJ 
koyma adı altında !!•ni!lcınck 
için ara1.ırında bir it tifak iın za" 

l aııtıslardı. Anlasına, kom ünist 
Rusy'.aya karşı te,'.c: lı cd ildıgı gi• 
bi, demokra t d e.-lctl re kar~ ı d~ 
tevcih ~d'lcbilird •. l:sMcn ,J'\aZI 
Part i~i. A l ınan~·nda ik t? :tara 3e(• 
mek i~İn koınüni.ı.tlik :ıle~btarlı· 
ğını bir >ilaıı olarak kulla nınışl•· 
:Sazi Pıu:lisini Almanyn da . b•; 
define uln,tıran bu tabiye, ~ııud 
milletlerarası alan ındak i !ıcdcfl<• 
re varmak için de kullam lac~k!'j 
O nmaıı ancıık yak ın lıir itı tıııı• 
olarak söylenebilen Jıu siiz. ar•· 
dan zaman geçtikçe lıi r ,·iıJ.. rn Jı~ 
!ini almı<tır. Esaseıı dc ınokt8 

devletler de bıı nu seznıi ,lerdi. 1'0 

miinistliğc karş ı ko~·ma anla~ııııı· 
SJnın hedefi, İtalyan 'n ııa bJ~• 
katıJ.nasile biisbiiliin aydınla<l ~ 
Bunun bir fırsat arama poiitı•"' 
sı olduğu, Almanyanın 23 Ağ~ 
tos 1939 tarihinde Fusya ile bı.I 
anlaşma imzalanuısilc mcydıı.P' 
çıktı, Ağustos 19:19 ıtnla•ma•I, k'; 
münistliğe karşı koyrn.; cephZ'~ 
ni altilst etti. J aponya güc<ıtere 

11 
Avrupa i şlerinden elini J.o!Ull a 
çektiğini bildirdi. Bundan son'ıı 
üç devlet aralarında ü,ıu pal< 
' 1 d J k lı 1 Ja tıC• ımıa a ı ar i u an asma 

1 defler daha açık olarak çızil1" ş· 
tir. . 

d .. ,ıııı 
On dokuzuncu asırda 0 • ti. 

ittifak karşısında ınukadde; ı! ı.. 
faklar ne ise, bugün de Üçliı pa 1 
tın karşısında komiınistliğe l<~f ı, 

·ıı· ·~ mukavele odur. Mukaddes ı fı 
dörtlii ittifakın ideoloji ıa;•1• 
idi. Yoksa her ikisiııiıt de be :,, 
leri eyni idi. KoıniinistUğ~ I<• ~ 
koyma nnlaşınnsı da Üçui 1'• 1"~ 
ideoloji tarafınd3'11 ibarettir. l'•,., 
sa her ikisinin do hedefleri ar""' 
da bir fark yoktur. .• 
Komünistliğe karşı koynıa .d~;, 

Jetleri süphesiz bugün Be• 1111 
• • , ... 

.. de'' 'S 1936 senesine nazaran ço.k "1,_ 
miş şartlu altında toplaıı•:ı~~.,,. 
dırlar. Milletlerarası barışıP8 )el• 
dım edeceği bildirılen ~tık~',41-
hakikatto lıarhi acc!Pleştil~ 1• 1,,. 
manya A ,·rapayı işgal ctnı<Ş•11ıe
ponya Uzak Şarkta çok ged ııJı"' 
mİjlir. Şimdi de üç orta.k, ~etil' 
rebeyi sona vardırmak ınes dl' 
ilgtlidirler. Mukavelenin bUJl ııl"' 
sonra!d mil.nasını bu yol~• 8Jı,r 
mak lılzımdır. Komünıstlii0ııl4eıı 
şı koyma mukavelesine ye s• ıl
birlakım devletlerin katı1JJl•gııP' 
nemli bir mesele sayılawaı- ır•°'' 
ların bir kısmı, Slovakya, !d•JI 
tistan, Naııkiog gibi, d05' ~ Jııl' 
doğruya Mihver tarafı--V9ııi• 
nılrnuş olan tlevlctlerdl:r· d•dJf• 
marka Mihverin işcali elt•"

1
;b•c• 

Finlandiya ve R omallYll !\ri•t•ll 
r in miittefiklcridir. nulll31<ta"1r· 
l\lihverle işbirliği yaP11

': si df 
Esa en bu devletlerin lı ~I ,.er• 

daha şümullü olan Üçlii ~1:. ı,ıib,' 
girmiş bulunan de\·le tıer ·ıc Jıll• 
Hr dev Jetleri, bu toplantı ~ir aite 
tün Avrupanın tesaniithı d ıoP' 

f ·· eriıı C' o,.. 
halinde b ir hede U2 Jol'• v' 
!andığını anlatmak ;sliy~r · ırıı )"' 
la}ısile, "Üçlü Mih' erk ç~:~ıı c.ıJ· 
ıı.i nizaınln da kurulu~u 1 l ii' Jt.' " 

d• L'ak• ' 0 

S ruek istenilmekte 11" " . ,,, ıı 
ki h•1 p 

miye liiıum yoktur ııı•"' 
. . ı-urıl ıi 

em,edikçe, bu wzaııı.n . ı;ıı ı ;, 
sa babb mevzuu olaına~· . ı:t ' 

• . k' rasınt•• ttı' 
barla Berlın de ı mc . J<"'' 
cadelenin birçok tihclrr"',.•·lV' 

); ı;cr ~ 
ri olarak kabul etm< · 

re 

1 na 

. ı 



(Bu. yazırun m~tlııltlri AMOOl9 
Ajansı bültenlerinden alınmı.,tır) 

l"e!'ıis eden: M11ammer Alatur 
""?·ngtondan bl1diril<Lğfoe gö. ! 

te Japonlarla b:r Mlaşınay;ı \'.if. ' 

~ ıiııere :,-ap~ müı.ak<>r<; • 
'<'re.en bir rr.. •xe ç;.laıuyacağı an. 
laı • mı~lır. ~:mdi gOriİşır.<>tcrin 
htrtdi J apolT)'.".ı :le Amenilm ora. 
!lf>da meı•cuı harp tehlikesini bir 
k;ıç a.Y udıa.,·ırocak okın mu. 
~akl;.ıt \'C ın:ıhd t lıır ankışmaya 
~<"maktan t!>art!t :r. 

B hlııeıır gur(> d'e, Bırle><ik A. 
l'•ka H:ıı ei\~· r'.a,)r1 Kord~l 

ff· r ·r·k · , •-- · · ' nı r.; , 35! Jı ,. : .. erı..:.ı.:n1n La 
, Am<r"ka laı'lfrndırn haz:ır -
.ın. n tekl ı C:ı.riıw Jopnn rnurol1-
~.;ıs, r.ına WT.rı ~lr. P.asit:ık~ 
arp \~.1~ rn h •• ciıı ıh'..._-:ı:ıl hu 
k .fterm k:abu!wıc ,-~ya ı°"d • 

ıl r _, bağlı b~ lunmakt..ınır 
I Bu hitdıs?yl l.;1.'>ıt,.\ hal>t·r wrcn 
!ar:t~')''".C "~.azırL. ı ··ıcüsu t(.k .. 

1 ! l'<n l><'lemm :ı,nrct -0lduğu. u j 
~\, m<"k t<-ın€roı~. Fakat b n. 

1 
l'ı<n Bı:r~ k . mcı.~:;ıııın ha ı 

·ll )-:!:- ın s;s •m nSJple • il 
u.ıyaı ı"1 ı::eyfı} 'im l! "' • 

"r etn1 -tır. f 

JAPONYA SİYA'!'vL.\ 
SAlD!P/\C.'\K 

''a ııg'..or:d:..ıı •) m .. 1ü:na: al~'l 
~fıllcre ı_t "J"' li.:dirl:di • 

s ne göne J«po .ya pc•k yakında 
'"~nıa t:.arruz "'drookt:.-. Ayni 

1 

ı 

Amerika ile japonva a· 
rasmdaki müzakereler 
kesildi - Bir habere gö
re japonya yakında Si· 
yama taarruz edecek -
Berlindeki M>n konfe • 
ransa dair tefsirler. 

nflann ç:ıg:nl:ıruıst da bckleıı • 
mektedir. 

Birk.ştl< Amer:Jr.a hüküıneti 
Japonyada ve J:ıpon i,.~li al • 
tında bulırnnn Çin topralcl.lnn • 
<lak. Amer:ka,n tı:b=.r.:ı ırııan. 

J.cf«.te tlÖ!'-'n'ek ta\'sl;-es':nd-e bu. 
!unınu):ur 

BERLlNDEKİ SON 
1{0)iFER.'\NSJ.: TEFSlRLERİ 

Berhaı<icn bildırildiıt;'ne göre, 
bamnakaleJ.eriru HarıC!')"e Nazın 
Fon Rrobetıtropun Kayzıet"hof o. 
telintlclol i<abul resıni mü~. 
k.e söylıed.1;1 nuıka tahsi,; t.den 
AL~..ın gaTıetc-Lerı, c . .ı\ ı:rupa 1 (."C'a

'\ üz (' :: : rr.e~ b~r ha!e gehr.-ı~tir. 
cAV"Upa abluk2dım korkmuyor> 
gibi bşhkhır .k.o;~nu~lardır. 

B .. l.nt:r BC"ı .,. ~n z~j~lUI!.~ er •• 

or k:: 

t 

1 
Vaşington 
görüşmeleri 
çıkmazda.~~ 
V;ış:nglon, l!3 (A.A.J - Hal, 

Japon n·ıurahlı.a.ı gittikten son
ra Rcz,·ell'ın yanında blr ceT'ek 
saat ira.lo1:_:tır. Hal'o japonlarla 
ıckrar gôrü,)"Üp gOrüşmiyettği so
ruldubı znma.n onbrla rar.dc\.·u
siı olmadı~'ıtlt sö7lem!~t.i.r, 

llUZVElll"İ."f T.AJ\ı"ll'iDA 
l3erlln, 28 (A.A.) - D. N. B 

~f\Jansırun ögrenıf:Q:ir..e göm Re.. 
i · umhur Ruz\·elt dUn St.nt 14,:tO 
da Beyaz Snrayda japon fe~kallı. 
de nlurahhas-ı Kurusu lle japon.. 
yazua \taşlngton Sefir'.. Non:u..'1l'
y1 kabul et:ni.,jtir, HHr .. ci)'e Nazı
rı Hal r!yase;: ettiği gazctecUe:r 
toplantu:nda bu husu~trı bir ~7 
söylem'f1ni.şt!r 

BAŞVEKiL 
Adanaya gitti 

Adana, 28 (Hususi) - Ba~ \ekil 
Doktor Refik Saydam diin ~Itri. 
ınizo gelmiş, Vall, Vilayet ..-o 
Parti erı...aııı tarafından karş.ılan

ını~ır. Ba}rnkil ~ehirde bir ge. 
zinti yapını~. D•lke.-iı ıi ziJaret 
edecek ha ·bilıall"rd" bulımnıuş. 
tar. 

Doktor .ltcfik SaJ·dam saat 19 
dq l\-ler•inc dünınü~tür. 

Libga'daki 
askeri vaziyet 

ne lıalde? 
Londra 28 (AA. )- (8.B.C.) 

Libya harbiruı dıri.r gelen haber. 
reıin -.:n şayanı <ii:kıka: .noktası, 
!led ha""4<et::n devam cttiigne 
ve Tobruk garnI-umunwı Sidi. 
Rez<ık civarında Eklı.ıdada İngiliz 
yardı.mcı icuvvetleı>;le birl<.'Ştı • 
ğiı:ııe dair olar...rdır. V'3kıa bu mm. 
tclı:atla ':mhası liızrm baZl düi!ffilln 
mukaveml n:c<::ke:tk-ı<i m<>vcı:t 
ise de Kalı:re asku-i sözcüsü, ha. 
rekiıtJıll fevkalade mahirane ıida. 
re edıldiğin.i ve ooklenen ın:cl.i • 
oonin elde .roil.:liğini söy1emıi~tr. 

Tohrult rnüdıı!aaMnm ehe.m • 
ıni)~ti, düşmana pek pahalıya 
mal olm~<ndan üç İtalyan tü • 
m<'ni ;le muhtcı:t Alırum k1t~a • 
lar.!111 bu .mınta!r..ada tu'.nnuş ol. 
masından a.nlaşrlmaktadır. 

MuhteLf PQrçalara aynlan düş. 
ııra11 ba>kın kohınun tatblldııe ve 
~'<'nber i :ne ~nmaslll<l devam 
ediliyor. Sidi R&ekle -muhaı-elıe 
şiddetle dev.anı. <:tmcl.:tedir. Al • 
ına.nlar, bu mmtakaya takviye 
kuvwtleri ge-ürtmeğe çok uğ • 
raşıyor. İngiliz tayyarel~nl ha,·a 
muharebekl'in<i1! on dii_qman tay •. 
yamti düşürmüşlerdir. . 

(Daşm3k lcltrrt t'e·, am) 
bu yine Rıbbcntroıı'a naıa.-ıwı, 
Amerika \'C İngilkte kr.r~ısında 
daha otu7 .lıl 111 iicadetc , .C' ınuha. 
..ebeye denm edec~k bir A nupa 
birliği cephesi kurıomu~tur. Bu 
birlik sulh içindey mlş giU ek ona.. 
ınik tensik Ye taııx1min1 tama1n.. 
larnaktadır. Sovyet Ru ~·ada iş

gıtl altına alınan yerler do i~lelil. 
• miyc konulıruıktadır. Avrupa sa. 
nayünin selerbcrligl, iptidai mad
de verinı.i İngiltere ~" Amerika.. 
nıa menabi , . ., mü~terek gayn. 
tinde ndaha eksik olınıyacaktır. 
İngilterenin Avrupa lrnralarına 
asker çıkarmasına imkan yoktur. 
İngilli; adalar= Aln·an lır\•a kuv· 
vetleri ~be kafi geleceği ka. 
dar Sovyet ordıılarmı mağliıp e. 
derek ~erbest kalaı: ~iman ve 
Avrupa ordulan Iıuıiltereyi Av. 
rupa karasına muhdsıl bölgeler• 
den de sıra ıle atmı~a !.~fi gele. 
ccklir. lliuaenale.)h, ı\Jmanya 

harb'n de\'aını bak•nıındaı• da Üs· 
tünliik iddiasında ve nikbinlik 
içindedir. 

,.~=~ ru 
•· A~şam 

Sinema· 
sını1a 

~! 
r si 

Yıldızların yıldızı, sinerr.~mn =salsiz san'atkan. 
:~ ·MASKELİ KADL.'< • ın t::ıutLlmaz yaral:cısı: 

:: PAULA VESSELY 
l Gustav Ucick) 'niıı 3 iiu cü şaheseri: Fransızca sô<lıi 

:.: BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ 
~: J<'ilınincie . kendinı g~ı;e gCist<.,. ıyor. Bu fil:n ölmez b•r ı:~km. hlhlı. ~ 
~~ yesı, kalbkrı büyüleyecek bır gönul m:ıcerası<hr. 
~ Yerlerlniıi en·eldu tutunuz, Trl: 49369 

111•-• Bugün Matinelerden İtibaren --ı-. 

TAKSİM Sinemasında 
2 büJ ük \:e gii zel film birden: 

1 - Uuıwni talep üzeri.ne, senl·J?İn en gHzcl Ti.irkçc ~zlü 

Kızım Duymasın 
Muanam ve hıssi, aşk ve ihfüas filmi: 

:? - Yeni Deanna Durbin: G L O R i A J E A N 'ın 

Şarkı Kralı .-e Radyo Yıldızı B İ N G G R O S S B Y 
ile beraber ieüaliııle bir tanda yarattıkları 

YILDIZLAR ŞARKISI 

Bıı Akşam ~bzadcbaşt TUBAN Sinema n Tiyat o~unda 
SİNEMA TİYATRO n VARYETE 

'lı· " ... b ' ı lI ı.d' • ~.'L ı~4'C'r, tt rnar~t .:ı. n l\U • 
~ ~e mühim J.ıpon kun llcri • 
t"' tupl:ınmakıa -O~'..:);wıu \ıJ • 

• nıdctoo.r. 

cVoıı fübb<>nlıop SO\'}dleıUı 
i}•t1ubnasındaıı;. öyle hQ:.Ot.i:m1er 
<,"kanr.ışt:r ki, Berl.nd<- topla • 
nan lıir'J"d .J rcc.-e<k> Avrupa dev. 
!et r.calı ~~tıra:k etttkl.eri kana • 
utl("l•.::n yüksek i><-'\~yc.;i bu hü. 
hin:krd~ ı;öıilL":lüŞ Vl' bu rical 
Bolşcvizın.:"n 7dl:ui olduğu1 u ıas.. 
ıiik etl.k!.r. ;mhası k•IY,,•<ıc im. ı 
rar \'\. rın:~i! r-dir. Al~na;-ıl,ı-rla müt.. , 
tc-ı !\:.leri ı..araf~nC:ın .. Y~µılar~ harp. 
l-er İnghtcrc-nin .elind~n A\-ııupa 
J..ıt'asmfra hala hliitüm siirnc·. 
.hl ına'.t.ı1" aldığı ıçin Alır.anya 
\-e it.ıiya taarrıız cd!!:errlı(>z hale 
go:lmi~J,cıdir. Ayni zan .:m{\a Av. 
rupa kı -';;,,,;1 İuı: ;,z ablukasının 
her t;;dü t~hdir!Jıodea i<m·tul • 
ınu~ll!r \ t" ,llU ~:ıtıı,. dar. ö~·::ık 

ri:ıriitısu .}·oktur." 

"Berua toplantısı bir 
aulll. 11.aaırlıtı ır ,, 

Londra 28 (AA.) - (B.B.C.) 
Bedin .-adyosu Libyadaki hare. 
katın 11etı('esinden emin ı:ıöı'iin • 
me~ktedir. Ahnan sözcihü, <!-üş. 
man ıkU\'\."Ctlorini ammsa111arun 

•doğru omadığı.nı, söz söyktntk 
için n::ticeyi bc.1<lemek ve Alman 
.kıtaat.ın:n ferl k!irlıi!ı takdir e • 
dıilmek laz,m g~ldii;<inl söyle • 

Al'Uan Hariciye Naurının gö. 
rüşl<>rini, söylcdiklrrini ve söy. 
Jeınek istediklerini bu şc~ kı· 
5aca tebarüz ettirdikten sonra 
biz de şahsi ve hususi mtitalea. 
1lllllı kısaca ifade edelim ıtl, şark. 
ta henllz harp bitnwm:1tir. l\fos· 
ko>anın diişme~i. Almanların 
hatta Urallara, Volcsvo, Kıtfkas. 
yaya dayanması tal<dirınde dahi 
doğudaki harp tasfiye ııönniiş ve 
sona ermlş olmıyacaktır. Aynca 
Kafkas.yada İngiliz oı d.ılan ile 
harp başlıyacak ve bu hup de 
Rusyada yapıldığındgn daha az 
çetin olmıyaraktır. Ka~asyada 

n Yalan Şarkta harbin devamı 
içinde Orta ve Garp ı\ nupasın. 
daki meşgul ve ga)Tİınc~gul mil
letlerin sefaletini, açlı~ını gider. 
ınck pek kolay olını)·arnıt \'O bu 
Almanyayı 1912 zarbıda daha 
çok rahal'lz edecek ''e kıt'a iize. 
rinde daha çok muhafız kııv\•et
Jcr bıılundurnııyn sevkcdtıeektir. 
J'aı>on)·anın harbe müdahalesi 
takdiı-inde Amerika J'nponya ile 
vuruşacak ve hııtta harbe ıniıda. 
halesi ile fıı;;iltert>yi diğer bölge. 
]erde her bakımdan daha çok tak· 
viyc edebilecektir. Hulasa bu. 
günkü vaziyette no Alınauya he. 
sabına Ribbentrop J..odar nikbin, 
ne İngiltere hesabıııa yine Rib
bentrop kadar bedbin olmanın ve 
kat'i lronuşruanın zamanı gelme. 
miştir. 

San'atkfır N A Ş İ T ve arkadaşları 

SARAYLI NAİME HANir.f Komedi 3 Perde 

Yeni Varyete numaralan 
sinemada 2 büyük filrn birden am ih 1)..ıli dlı.ric .. ·m"k. 

" Dört r ,f ~c.c~ s llilı o.!. 
a ~ı;rrm: rt·r Daha .} "' • sı -

HARP VAZIYET/ 

~r n ~ ordu u • 1' .::ı ıı::: n htcı.lz 
I; "mc·, ·e Ga iJJ--.tJed.ir. AJn, ~ ... r. 

l\.'?ı .r.t~sko\•cya 35 ktluıne~J:e 
f<"de bulvn,-!ığmı !. ';.k .lı;..-

) 

a .::ırş1lanııı.1c ~ ~. _', 90 

do ~ rnL.rc derinu,, ol:n 
~ k-ı1'' t uıutal. . ..ı:ı... l~ ... .r .. tı 

valyc\ledir. Bu kol Üco71o ~»-kında. 
ki Cislll vahasını •e <•r..:d. kl ld.lçük 
İt YRll gmnizorıunu j ga! ~ tır. E .. 

t'll., \ı, ... l)f'G~, i.t'.'!" i.,, I.· t-..:.f:O. j 
nl "ıWlı;.., .;:u.ı iri •..ı;e r. .>k:t_ ı 

t'debftir. Ptfo ·ko\ nın .fl"ı::ıhcti 

er 1'ubı lK. ,.,: l.'t;nubı..1,da .,.\1.,.ı:an -
İte.l~·ar. rıı·dusıı ınıı:::ı\ l.'.n.eti lı..Lr1~7-
dı, lr.gHız J:u,·ı-cth:r· Dı.!rne \e Bin.. 
gaz!ye doğ!'J.:. tl1..•rliycı,.~ekt r:ndt:rı., Ci
a1 1J'y ı Ytran f.qiun G ··ht- yürlıyerek 

~!re lrlırfc n<lc a !l muı.·a a!a yol~u 
ke ·r.1.:sl ÇQ!' mUes,,ir b:: h.ı:-elttt o!ur
G,;.1, Fakat A:n.~n - it....:y1ın ctdl.i..>u 
'l'ol.m;k - Scyd, ıt z:ı. - .E 'gu>l hat,. 
tıııcıa. ht:uüz n1uY..avem~ eUiy·~r. iu... 
gıtu:l dn y n_ r. uhru·t:bıcy :-- ı :ana
c..'!J;.l.~.:ı ela bel!~ c!C'ı:;ildir. 

" t buı;.a lı.01hhdır. 
~ onı·ı.~u.nda muli.z.ı..-en.e k•tC:re. 

rı çt swn j'.!iuı'c ia vl.'rd _. ısyiat 
\ " •ı t3b Xn edll{'\,:iL?-. 

! ~rı teyit edecek bir sebep daha 
·• A. -•• .., ... .ıt et•nahı, Kt. - , 

· , ova ;os ınt• <.: '•tı~ ha C".!e Ruslar 
r ınul:::ııı.;, tz.u; n.z. .rar,.ın~·ı ~ı~

~ ie>şkoı:anın 11e Ru.s ceıılıesin!n ı 
: lden y~'nLr. sı ,·rya k.u~tı.lınası 
~.k~i.ni hAl.;i öııliy~c.eıuı;ilcrdir. 

HuL.~ .ı: İn;tlt.ı kıı\:ı;ettc:ri Şarkt:ı.n 
-. Cenuptan ııelerek Seydi Ri?a -
Elg()bi bö;gesir.dc 'l'ot.nık g,ı ntlü.:ınu 

ile birleşrr.i~; fJka.t AL'llan - Ita!yan 
ortlust.'tlU.ı..1 ,g:eri mu\.'ı:ls"!J.:.sını !t~im 
d:~:-!::cn bcı orduyu ayrıi h~ıttd. te!crur 
k .. ·ı~~...: bu.lır!:.;. .. ,'r. İr,.~;117. ordu,.u 
yc·n:Çer. bır n.uhar~bc \ C'rrr,C"k YC' d:t 
h=ı Cc~1 ·ptnn mı.."Va:.. ala;;! lte:>!nck 
mectıu. yetinde t.'lıru.Ur. Vaziyet 
bur.rl ilJ. :e•tir, 

lr "ı .ıdoCtıll o.~·dı.ısu, kat'i ınUJafh.a. 
tı )Crlqt.ı:,i mı11taknda rr.uk.:::b~~ ta
l.L.:~r mttl.tea ... dC"t:ıse-, c.•..ı.n t.J- 1 ----------------ı 

<el:tr k.a.rşu:uıda ,.apac l oy .. 
~ rı 1.<.d f ap ı:cçme!ı:: ve d.1.ha n u
~ Uar altı'ida nıuh::ıreOe etrr.ek 
• Y e ı:•rl t•k."r.•ektlr. !!:ıslır Al. 

. t~rn.:.~ları karşısır.da acıın adınl 
\ tk.1tyorlar. Şu h:.l<ie tekl;.ı.~- c.,y. 

'<ıı ~.ü<L:,ra.,1• ge<;· .. :,ıer: w ?>ı .,ı:o. , 
'. n !eda e<lllrne.,;.;c> goıe olmı,1.ar-

n., .. 
lııı, cted n1> 0 rl l>u Hkri !>er. ·c>lS•dl

~ ;~-:..1\ Ruılann bu l.lrida n~ı.1ıl~· 
l'aprnalar.:.nL <loi:ru b:..ılı:ycıruı;. Bu· 

'·U. b('titber, I\o!o !;o\•3nut ç;ıbuk düş ... 
t (; ihtfr:ıa.1 '-'erHe~e%. Alm::ın C1r .. 
~ 1!)(.ko\.·~ t-(.~rin: nıuhtıSilra lç!n 

l Ctı "" ~ kilon1"trellk bir tahki. 
~ 'lı.ıntak:.\.)•nl :-sıı:r.~c 11'!:••(;btrrl;·~ .. 
~td:ir: Rus ord sıı bozulır.~dık.;a 

~. U "lumi hl.r r\'.::.t yaı)n.adıltça, 
'C..rlar ~:ı U~T ı!er\\.-roe IJekl"'~•e .. 

~~tlptJ. Dcıueç h:'l\.'L<ı.sındet &•ıs D'lU• 

~ ba .. r d.U he.o.uz iyi bir neUce 
\ tır. ıto.''! AUnanl•rııı elin• 
l<ıu.ı..,,.,,.,, 
" bya cephc.,indt·kf. 1er yer ve 
'~ ce.rl·y::ın Od.en m.uhrucl>e Lıı.ı.re. 
~ tı luyle deder.bitir: 

"' Şi.nı.tldcn C~nuba dııJ:ru (&:-
'tt~Uuırı, Seydi ö.neı·) hudut ıı.:c\· .. 
~ • l"""nlil Alınan - İlalyan garn'. 
·, ~ \\'\·eueriuln elindedir, inglliz 
· ~rı. bu lütiı,_ hudut ka1ele~erfrıi 
s ~:ı ttmr 1~;dir Son h~·,ere gö_ 

··Utn'un dı~ mUd~laa iıatlarl 
~ t ;r, 

i ' Ihı hLtdut mc\·zilt:rinia ar~sın. 
~e ~nupt.ıın 2 - 3 kol !14t;nde 

"'e Şhı:a le do r.;. lerUyen İn ... 
kll'lı·\·t:t:en Seydi Riıa - Elgubi 
~ ''artru,lar .-e 'l'ubruktan ç~'<aıı 

J!:arntzo!111 ile ·ruhn.ık Cenu .. 
:. F'tfd,.:ı ci\-arı...,-:ia o: le~nıişkr. 

~ b ', lll a.)11 muharebe c~phesi şiredi 
· < - 1-..<ldua - ~cyai Rizn -

~·ı hattına lntkal et:utok. Bu 
İlt~n~ bir. muhar<'°b<'Yc intl?.J.r .e

~<J,_l' lr, lngıllı.tcr k:ızaıarlarsa nm ... 
\ ~. docnı ill·rliyebillrıe1·, kaybe .. 

. tl~ let:rJr U.Iuır huôuriıına geri 
,.e rr.ecbur kJlacaklarcıı:.-, 

"" b•ha C<'nunta Cuglub - ti. 
o~'V•n yoluyla Gorbe llerlemlş 
:trıgit:z urhh ıtoıu , . ınuh::ırebe 
ll:.nd. n u1.ak ve ınun(er:t bU' 

Benzinim yok 
diyen şoförler 

(l ~el 5'ıh:1f'dcn De,·anı.f 
z·nim yu;~· .» t 1fye :.ıln ,. ~. fa.k~t t.ıl. 

ra.ı sonra llynl .• ::oförUn Dcyoğluna 
h~r<·;.ıe etl:ğl hııyrotle görülmüştür! ... 

O Cilnada ~aat sat.ahın 11 l oldu .. 
ğundan dnha pek :ız e.-vt!l benzin a
lan ~ofôriın bl:t::ıbi ı;üı~1•iit. ~:uinl 
bi: keç sna i('iı~de sarft.·t:n:.1 alır.ası 

mür.ı!tün bult.:.n3ı"n3 rdı. t{;tt'l,İıu İH.~nU 

da, tıktıb~nrJe nc-yoglo.;na. ınlı~teı;i k.a ... 
Bul <'t.rn1."-.;i i.:Sb:lt eylem!;tiı·. 

Her ne kadar Betediye bu k•bil şo. 
!örler.!. cttalandırıyorsa da cez&nı.n k5.. 
ıi gclıl:edi~~1, daba ıcücs.sir bir tcd... 
bir ar~ !lllln ı icap etti~·;..: yul~anda. 
yazd•tıırız Mdi;,-e •:e mun . .!1: .. lU ... rl ap ... 
:ı.çık ~f.c:tertrek",.dir 

c:Bt~:zlr...iır. yn1r. {.fl<!•.~ı•·err.:i> dl,ren 
:oförün ::ığunı k"P ır:ak içia en mü. 
essir r3~ dt' sabsr:.l'lrı Jwnzin \'Cr1-
ıı:-::e,~ her ;cforili'. O' da.!;;'.k<ııılaY.i ki .. 
lometresini. tesb'.t eden h!r cetvel 
yapma1ı:br. Vcı·i1l'n lıenz n rr..U<l)·ycn 

o!duUu i<;in Lıuuunla ktıç hiloınttre 
yolculu~; yr..pmak mümk:{uı oll!rağı da 
belEdir. 

eBenzinirr: luıJmt=ıd1!' lddiasına kar. 
~ı; dert·al snr;~hleyln tc~blt ediltın ki .. 
lon1etrc ile lıu iddia anındak i kilo .. 
metreye ba:ıcıl rak. benıinin h'\ki.ka .. 
ten s~ rfedı'tp edi!meo:i:ı;:ı tabut~-tk aa
la:ılabilit'. 

Ilu p.rnL:~ çarE-yi c.:l!k:.ıda.<1.1r:.n na. 
züxl dıkk·.ar.c kfJyliyor \"e l>i:- an. ev. 
ve-! ~.11ı~ c• .ı.e'' suretiyle r.ntcn sey
rüsefel· .,,:kınt...,.uıdc>n b:.ın:.lcı. 11. ho.lkı 

;3otoılcraı k'"·yrine t .. b~ o~!;.tan l;ur. 
tanı:ala:·ıru bekt:yorn::~ 

Deniz Gediklile
rine zam 

Ankara 28 (Telefonla) - De. 
niz Ged:k1i subayların ıınaaşla • 
rına zam yap1lması ~ yem bir 
•kan'.ln Jayilı:ıs: hazu·Jaı:.mışt1r. 
Zam rn.kturı Icvkal:tde tahsisat. 
la bi.rl.:kle otuz ::aryı tecavüz et. 
:miyecekt!.r. 

KlTBlM Hllll EKREM 

Londra, 28 (A.A.J - b U!z Hıni· 
clye Nczm B. Ed~n diln A\'L'll Kın:a
rlsında. bc%.nntta Lt::1u."larak Brrlinde 
toplanan antikom.ln~ .. "'11 aııttışma
suıclıın bar_·cr!r-rck aemı .t.:- k. 

- Bu kooferaııs. ;C'tll blr o1ulh te
şci>bWu. haz:rlamaga. rn.4~lftı:r. Fa· 
kat B. IL':lcr ~;endi L"iım. ı·cnl btr 
sullı tJ.anı.ı.zı.ı ;, ~p!l!at::ı. ces:ret cdcrı:e
dl~'!;ı.dcn A\ nı.pa 'r!iU ·~Jerf~! nnc~k 

ycr~.i n!1"tn t.:l!uıd:ı L'tlll~'l. kavuz:.ıtak
lnru~ı ır.and1nr.ak 1. ti ·or \·e bu sa
yede Anlerik.3:, İngiltcrr. \•-e P.t..._yaya 
;.t.ılhil lt:.l;ıul etlrel ... ,!'ı:~ \;ınit cdjyor. 
}'cıl<.~t, B. Uiilt·r yan:lıynr. o:~e1· l-:lil
lctlcr ne \az!:·ct alırl:J.rsa. :ıl3;nlnr, 
s!yat:ct1~~ ti.ze1 'n c: lt.a.t'jy:•en t.e-slri 

Bir karı koca 
ölü bulundu 

Ödaıııi:;l< Kızı!Mre köyiir:d<! l 7 
' y~ııda Fatır.a Cil~an tlı: kocası 

Mustafa Cihan cn"'llti g~ ayn 
ayrı evlerde ölü ol:ırnk bulun • 
mu.şl-ard.JT. Bu aik fa.ci.ıısır..ın se.. 
bcbl loakkmd:ı tahk.i:kat yapıl • 
maktadır. 

Böyle ticari nakli· 
yat olur mu? 

(1 ine! &Wı.fcdtn o,, .. ~:o) 

lı.arcket etınist!r. Or<l'da.'1 İstan. 
bul:a fazl:ı mild.arda 1coyuıı alnıı~ 
dönüşte de cşya!..n Trabz:ona bo. 
şa.Itmamışlır. O gün ha\'a çok 
müsait oldui;>u, hiç fiı1ıtı(l bu • 
lunmadığ1 halde ~Ü\-arının bu şe. 
kilde harı:ket etmesinin sebebi 
:Araştırhmış, oc.vaben-: 

.. 
•- V.ıpurumuzun safrası yok!. 

Eş}'ay1 çrk:araınıyacnğız . Yolda 
i<ömür alıp safraınıı.ı tam:.:nlar • 
sak malları başka \'apura aktar. 
ma edip yollar:ıl• der.föniştir. 

SON TELGRAF - Denizyol • 
ları vapur~rının Jıcr sefer'nde 
ne miktar kömür sarfet\ettği ev. 
\•elden hEsopla::.dığına ve neka. 
dar safraya ~tııiyac: bulunduğu 
<ıa malüın olduı{ıııoa göıe •>af • 
rasızlık • yüzünden şe~r, un, ma. 

nifatura g'bi mühim e~yanın va. 
pt:rda bmıkrlrn~s: hic dg do!'(ru 
dEğll<lir. Ticari ı.alı:iiyalta inti • 
~anı g:bi sür'at, ıaktindı; mal a. 
lıp vf'tmck mrı~1üptur. B naer.a .. 
leyh safra işi evn,~dc:n hesap • 

la.nmalı "" ona ı::öre ).ömür alın. 
malı idi! .. lknllYO;!an İdaı'<'si • 
nin raıurı <l.'!{kat n. c~JbC'der.:.:k 

mal!.rı ı::ünlerre \'qıl.li" tr.borla. 
rında bmıkmağ:ı sebep olan! rın 
tecziye olunacakla.ıını ü ı ot ıxl.e. 

Gece vakti 
(l inci S"hi.!edm De. <ım) 

Bakkal ~llın vur.ıl çaluıoı.ıı p<ırn .. 
nın 181 lira dciı(il 35'1 lira oL1~.c-~nu 
aIJ.k::ıdarlara töy lem' •. tir. 

İlyosın paraları Bc<ikt.aıta Hasarı 
ism:nd.e bir ten:lnin e 1oine sokl:ı.d1ğı 
öğrcnilnü~ vo c\.·<lc ynpı~@1 arıırnncla 
ancak 181 Jiıa 95 kuruş buhın~blt
mişt!r~ ... Paı~nın üst l•rr.ft çıkma. 
m:ştır. İlyas AdLlyf'yc ver·lcrc~ te\•
klf olunmlı'jt!ır. Kendi.si 181 llra 03 
kurus çaldıtı.nı iddia c!ı".le!:tc t·'Stas ı 

ise ~·l ı:ra. ç.ıldı~ı:ıı ısr..trla !Oyle.. 
jllC~"edır. 

miştir. 

MOSKOVAnın 
vaziyeti gittikçe 
vahimleşiyor 

Vl;!, 28 (A.A.) - O!tden: Rus 
cephe:s!.nden g,..len ton h:ıberlere göre 
Mo.$..'t'Ov!lnın \'tlZ.lyeti vahimdir. Al
Jnaıılar. şkfdetJ llus n·uka\•emeUne 
rağn:en ilerUyorlar. Blllıassa 1'ulanın 

Şinıal Dogustına ilerı:ycn Alır.:ı.nLılrın 

pl;lnı l\!o,!•o•·«:rı \'C\'irnıek olduğu 
zanneôiln~cktcdfr. !\.I~koı.·a. 6niınde 
h~rp eden Alman moUh·JO ve rırhlt 
tilmeolerln!n adedi 20 kr dar 1aluni.n 
edilrr:el<tedlr. 

Üçlü pakta iltihak
lardan sonra 

Berlin 28 (A.A.) - Antlko • 
minte.rn P"ktı.n ırnzas.ına 'iştirak 
eden memleketlerin devl:et adam. 
ian ve hey~ reisleri bu sabah 
rührer tarafıı~d:ın ·kalwaltıya d:ı. 
vet <.<ülntı'i'erdir. Mareşal Gö 
zing, Von Ribbcrtrop v" büyük 
Amiral Racdeı· ile Mareşal Kaftel 
-.e Milk, Propaganda N azu-ı dok. 
1or Göbcls, Nal.lrlardaıı Roscn • 
berg ve daha b[rcok ask-eri \'a 

mülki zo:vnt bu ;;:ıhvaltıda hazır 
bukınmuşlard1r. ----o---
Vali tekzip ediyor 

(l !ncl Snhifed~n Dc,·am) 
Ayn! zomaQdıı pisküvl, mnlrarna 

:fabrlknlr.rı da. mevC"Ut unlarını bildir
mektedirler. llW1ltıra tekrar un veri
l~tlr. Bildirme milddetl r.ınn saat 
17 de lritecekt.ir. 

Yeni vaz;yeti tet~ilt etmek üzere 
bu sabah bıe Müdür!Utündo Vali 
Mua .. inl B. Ahmo{ Kınık, 13elec!iye 
İktisat Müdürü B. Sa!fM Seze-r \.'C di
ğer nıaı~ad;ırlar;:'ı ic:.t:raklylc b~r top.. 

l:ınt: y:ıp:lm:ı;;tır. E\·!tre. le ka,.,talara 
rr.ı..tf.ı!d~r:ı ve1·ik-cfl!c un nıi!ttan da 
bu ara ı;örill1~1m~Ulr. 

F.Jlerindc u..clcrı bulunan borckçi, 

uncu, p~tacı, yu(k'11Cl \':'e totlıcılarla 
Poğac<ıc:ıl::ır bugün dB lnınt:.ta devam 

etrniı:slı:rdir. C\ınların cl1e•·lnde ancak 
yarın nkı5atn.a k.:ıı.l~r yetccrk un bu
lunduğundan ve y<'ni de 1.ln vcrltme ... 

cl:ğfnden bade.na Jmal!ıt ynpaıntya ... 
cdJ:ırdrr. Un!~rı olruıy:ınlc. r ü:e bu 
ınt>aht<:a ıU aren JGıp::ılını.>-:t bnş1a

ır.ı~1z.rdır Du n.ada K;.r::ık(.ytiekt 

mE<rLı[ Po~~ç-ncL fırını d;ı bu ~aOah 
k~p;.ınışur. 

PASTAL.'\R iınIİK VE l'İRUIÇ 
lJ!SUl'LA M1 Y!U'ILACA&! 

Batı pastacı-lı.r c.li.1.kkfJ.n.!arua k.ıp.at 
n· tm.:k Uz.ere innik ve pfrinç unu. ~~e 1 
irr:<tliitlnl tecrübe etmf'ktt-dlr. 

ŞEURbfizm; KAÇ PAS1'A('f, 
YUl'~CI VAR! 

Şehrim;ıdc yufka yapon ·10 rlıikk.la 

vardır. Bun"~ra. e;Undc 5 c;-uvsl un ve ... 
r'ı:yordu. 85 p~ ta ln1aJ;.ith:ın~ r \""ar

dır. Yc\·miye 5 çuval un \'triliyo:-da. 

Tattı yapan yerlerin mllt!:ır• (90) d.r, 
Bunlara günde 2 ı;uva.l un Yfrilmekte 

idi. Bö:·c~;.·.;l ve :.n~:t~ lc:-e r • ~lot:·!"tk 

oi..ı.o..ı. ;i0 ÇU\'AI \-A ; C:ifüo, Ju, 

Almanya belki ve ancak Kaikas. 
yayı aşıp İran hudutlarına da.. 
yandıktan. onu da aşıp Irak hu. 
dutlarına girdikten , .e Frıınsayı 
ruüUe!ik olarak beraberinde har• 
be soktuktan ve miicadeie) j Pa. 
sifik ve Atlautik'o sürıni~e mu. 
•·nffak t>ldukt~n sonra Anupa 
kıt'ası iizcrindeki durumu bakı· 
mındau daha vazıh ve daha kat'i 
konuşabilir. Bugünkii kouusıua 

daha ziyade Almany anın miilte. 
fiklerini tahnino ve teşcio yarı· 
yan, Amerikayı harbe girmek· 
t~n menetmiye çalı nıayı istilı.. 
daf eyliyeıı, zahirde konu~ulruı. 
yan \"O fakat içyüzde bir anlaşma 
sulbunıı tehditler ııltında ihsas 
eyliyen mutat konuşnuılardan bi· 
ridir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ruslara göre 
(l inci Sablfedm Devom) 

dır. Sovytier dalgalı bir arazide 
ilerlemektedirler. Burada kasa. 
balar bir birlerinden uzak mesa
felerle ayrılmıştır. Almanlar ev. 
velce biiyük bir kısmı tahkim e. 
dilmiş olan ve şimdi terketnıekte 

oldukları kasabalnr1 y:ıl.ınak SU• 

retile Sovyet ileri hareketini ge. 
ciktirınek istemektedirler. 

Cepheden alınan telgraflarda 
Sovyet hareket plaııının ınuvnf. 
lakiyetle tatbik edildiği bildiril· 
mektedir. Sovyetlerin plılnı Al. 
ınaıılaq mütcmııdiy·cn y·cr değiş. 
tiı-ıniyc icbar edcnk müdafaa 
nıe\·zilcri tesis ctnıclcriuc ınfııı.i 

olmaktadır. 

Alman tebliği 
( ı lncl SalıUeden DevaınJ 

~datla pü,;kiirtülmf4tiir. 
MOSKOVAYA 35 KİLO:\fET~ 

Stcıı<lıolm 27 (A.A.) - Alman 
ı;~keri malıfillt>ri, Mosko\•anın dış 
müdafaa çembe~inin bütün. mü • 
h'm noktakırındDn aynldığı.nı ve 
Alman ktı\'\'etlerinln · ndi J\los. 
l'.O\'a meık-czi.ndtn takrıben 33 
bio:n.t:-e uıııkt:ı tesls cdilmj~ 

l>ulu arı ~ç t;~cınberf' hücum et • 
l"hlcr"nı ~·- rerr:cl.1 dirier. 

LOREL HARDI - ACEMi .AŞIKLAR 
Tiirkı;c sözlü 

HAPISANE KAÇAKLARI 
~11111111!1!11!11!11!111 Gündüz Matine 11 den itibaren baı!şl~a~r·:....!!!Jllll•mi!!l!!t!!! 

lstanbul Defterdarhğından : 
İ:ıtanbul Tapu Mü.dUrhiğil bln~smda y3phrll.dcak (2683) lira (62) kuruı 

keşi.ili tantir işi; 15/12/9U Pazartesi giluil saat 15 de Defterdarlıkta toplana
cak olan komisyonda açılı: eksiltme ile !bale edilecektir. Mu"akltat teminat 
(202) Lrad:r. Ke:i!, ~artname \-es:ür münıJ<::ı.sa O\TOkt Milli E.'10tı.k 4 cil kale. 
mlnde görüleb'lir. 

İsteklilcrJn oo az bir Lt:1hhutle (:!000) lirahk bu işe benzer ~ yaptığı.'l.I 
cıair idarelerinden ~lmış oldağu \0 C.Sikalara istinaden İstanbul Viliyetlne mü• 
:ac:aaC.ı eksiltme tarihinden tatil gü.nlerl hariç (3) gün evvel allnmıs ehliyet 
ve 9U yılu;..:ı al\ T;,,oret Odası \'esil<:ıları ibraz eın,eıerı muktazldu-. cıot55) 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odası 
idare Hey'etinden : 

.Etibba O<las:ıun 15/11 /941 tar!lıli 
İdare Hey'rti Azıılığlc.o: 

Dr. Opt:"ratöı 

• ,. 
• 

Dşt 

Konı:resiz'.de önilmilıdekl devre lçln 

Mim Kemal Öke 
Şükrü Hazun Tıner 
İhsan Arif Derman 
All R:za Baysw:ı 
AlJ Azmi Sura! 

\'e Haysiyet Divanı Aıalı!iıanna aı 
Dr. Bahri İsmet Temizer 

• Mw;tata Talitt Öz.kan 
D;~ Ferit Ramiz 
Ecz. ibrahL'll Halil seçitm',1 
\'e reni İd.:ıre llt:'y'Ctl kend! aı'"ıaruı.da y:ıptıfı se~lmdc. 
Reisllge Dr. Ope-rator Mira ı.;.emal ö:-te 
Urnumi KJ.lipliğe Dr. ŞükrU Hazım Tin~ 
J\luhasipliğe Dr. İhsan Arlf Denn an 
\'eı.nedarlığa D~t, .t\ll Azın:. Sural seçi!x,~tir. (10454.) 

Emlôk ve Eytam Bankasınaan : 
Esas Na. Ye:-! Seneli;, Depozito 

Kirası 

902/4 Kadıköy Ziilıtupoµ e>kl Fe. Odalı düi<k:ln 
ner yeni Ku1..:.n'l~ caddesi 

T.L.132.- T.L.19.80 

No. 48 
~877 Emlnöııü DJyeıt.at:ın mı;lı.al. Oda TL.60.- TL. 9.-

l~i. Kıılarph:ı ı lianınd:ı 

No. 11 
14J3/l455 Beıui:lu T~<Slm I'" :: ltı Ar;a r L.511.- T.L.76.6~ 

14G5 Şehit llluht"r ,,..:ı..,ıı si 
3--3-.3 No. lu .o.ra. 

V1:·~rda .n'l:es i.zclJ.atı y.ii.zt!ı C&Tri ıT:(;:!lk:J!ler boştur. K '.tJYJ. vetrr.e &ıJ ld 
8.12.94.l Pezartc:>l saa.t ondaW.-, Talip c.ıl:.nlurw tafsilat alma.it tizcre bant.aınu 
EnıUk Servisine gelıncll:1 • r910 - 10437> 

İstanbul Fiat Mürakabe. Komisyonundan: 
127 No. lu İ!An: 
PastJcı, börekçl ve tatl!cı1arın, ma karca \."e püsküvi f:ıbr:knterlerlnin 

naza,rı dikkati.ne: 
Kelt, pa.'lta. sandöv:ç t'k:nt"ğ!, Poı?a ç- ... . y,Jka, çörc-k, börek, tı.tlı ve cnısali 

unlu n:addcleri imal ede'1 c~h ... ;-\ ı.c ı:-ücs:.esc-.ic!." elltrinde n;:e\'cut unların 
D"Jktarın~ \'c vasıflarını, nerede bu~wıd ldarın:, \·e 'keza pü~ktivi ve ınaıtarna 
fıtbrlkal<.ırı n;.e\·cut ola.-ı. ır.a.k11rna pUS::CÜ\"i ve un stokl.'.ınoı,. ve nerede bu un

ciuğunun bır ~)' ann.aır.e L en Set 29/ l ı /fi ı l Curr.artcsi günü, saat ı 7 ye ka .. 
d::r mshalll en bU,rLk Cılfilldye !ırr:ir '"ine veya ~1urakabc Bürosu Setlil{ıne 
bUdirmt"~t.'ri • lill Ko. uu.'l. a Kanunu L'1 iJ~tı.,zett"Co. ~:ı.. füılye!le \-C 29 No. lu 
KoorC: nasyon ·- .u.;;.~en.i.dtn ·.;Jc. o~ı.:n..;r. ct(!1.6G> ---- --

ÖL Ü l\l 
Sadrazan: ;ehit m;,,ğ{ ·r 1rtahrr-:.:.t 

Şe\•ket Pa.a zl'vce-;i. e~k llatl:l.ı.t \··· -
~ısı Ali Pıı.şa ton.onu B .. yan S:eliıne 
Di.lşad düc:~r olduğu h:;..s:ta.ıxta.n ku:-.. 
lulıın1:y.::ırak 23 Teşriul ... , Pa.r."ar Gü
nü Alla hın r~hrel tln<' kaV\loJ:ını~~ı:r. 

Na~ı rn~ğf:reU Üı.;:küdarct:1 E!ki 
l!~m:ıır.daki cvir.dc-n kJ,d•rJ..lt Rk na· 
ır.azı Yenic.:;nıide kılınd~ la:ı. sonra 
Büyiı.l: Çamlıcada Selanu ı\l, l:ter.Ul 
kabr:Stan•r:::ı. deCı.cdHnJ~ti:-. 
~Ierhume, bt.tUn insar.:ll';: rnc.z.;y t~ 

lerı..l.; nefsinde t..>piamıa dt•llerli \t · -

yr.nı hürır.et lılr Tu•k kodıoı old"ğu 
1çin \"efrıh zay:a~tand1r. 

J{eııd !s:ne ·ra 1r1d~n rnh:net CUe:.: \"e 
k<'l1cıdide aıh. ••le ı.leyanı taz yet ede .. 

fJI EV L 0 D 
Se\·gilı e,.m Mehmecl Özçdik· 

in \'e!aLm.n k ~:·m~ı günune te. 
sı.rt!üf cd.cn 29/11/1941 Cwnar. 
!esi gür.ü• Beşiktı;ş'tn '•narı Pa
şa Carr,ünde mcrlru.'1'!\ın rulıuna 
itb~ftn nıt\'ludn "crıf okıınaca. 
ğından bütün d;stlarımız, ah
b3piı.ı.ı1mız. merhumu ~el't:nler 
ve sat. a.r.ı.:u C<ie-nh r cls\.etlidirlcr. 

~:erhurrıun C{İ: 

Et-Rl.F SAFİ\'F. ÖZCELIK 

Z.\ \ i - r'.; I ra1ı •"?- i C'tO .. 
mCıbli.i::..e :ta benzlıı /: .. · m .. r.-l zs:yi e~
tim. l.'cr. ,:,.:1. alaç Aııcdttn c k s:.nin 
'ı~·.-:. r y k!ut. ll \ ~) t. Rl:.lE.."i 
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YO OH M 
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Turk •ve ~viren • ISKENDER F. SERrELLİ 

Guya burada beş el silah atılmamış gibi 
herkes gülüyor, caz devam ediyordu 

Bu. "'"-""'ld cinaye~ T<)J<yo 11~ I 
Nevy,,rk hakkında inzibat ve enmıyet 1 
b.<ıktô:nndoıa ~he a.ıu• bir- mukaye.ııe 1 
yapmak lmkfınmı \l(ordiitl için pek I 
~nınunwn. 

Bu hiı.diiıeder, sonra bı~ fM.ıat daha 
<.ı~urdui<_ Bar ıabaha k'1dar açık. Sa .. 
at on iki rod.Jtler!nrte hrssp görerek 
kalktık, 

Şi.mdi pdIJsJ.yonı.ımuza dönüyoruz, 
Bu bardo da bir hayli ders aldım .. Htssonun ~guk kan1ılıgı kitt~1sw .. 

.ı. sllktlta metbur oldum. 
ı\l'ftda.g yarıın. suat bıle geçrrt' dl .. 

Herk:~s !ekrar «Ulüp dan.,Ptmiye ba~. 
wılı. Sııkünet avdet e.~i. GU,.a burada 
oeş el slllh ,ıılm.alJllll gföi, bütün 
m!i.ıterllerin '>ehrelen gıllmiye, caz 
butun <>.vn•klıl!l ile ~rll!!U8iin• boıı· 
Jamıflı. 

Hi1Wya .wrdum: 

- Daha kalacalc: mıyız burad<t? 
- Şu cinayetin ıç yıi:tUntl a:nlan1a .. 

claJı ne,...,.e ı:lrebillriz.?. 

11~1 bu ıırada yo:ınımızden tEeen 
blr garsona wniu: 

- Ne,,01 d~ıninlu o•liın ...n ... 
Garson güldü: 
- E18ld.ımı bu, pol1ıın htr ı:aman

kJ numaralarnllan bJridır. Ya.nıı aa~ 
nede numara yaplln'JZ )J. Bai.in bi;. 
:ıe praN numara yapan ı:ılvH poJ&ler 
ele "'ardrr. Fdkoıt, btı nu.nJara1:t p:ıt

rona çok pahaılya rrıfl1 oıu,01.. Bir 
ı n1 nıU§teriler fırsatt.."tn i~ ifade e .. 

derck kaçıp gidıyorlar 
fiı. ·01 garsonun ne d~ek i~tedi;.0.ni 

anlaı.ıaınış gibi gönındU , 

~,o;ivll polj&ler WrlJlt l t>.klp · -
4ıyörl;ırch~. &-s <"1 Ahı ~ya ho_. 
.,.u,ııadılaı· ya" 

- 1-Aet Kı.rc;. Oli..lar sıl~ .. r.onı 
ba raya ~lbr::ık1 oıt.:,it~ b·';J ~ her 
zarean vel,.eleye eı !t!'r. CC'ıy.. bu 
11lq:ın1 da b\ırcd~ blr'm;us ve?lT'. 11 .. 

Onu arayl)r}J.r'luş. 

- Yak.aJaWr n1ı bdrı-:t 
- Hayır, B bir 8\Jiıl:ıfden baret-

nıi~ E.tcı· cı:ısıA 01.ı.racia. ola:.:1 .ı.ı~, 

korlruclan koılkıp kaı:ataku·l'i·· Onlar 
do, kut;:ırken yakalıyat"alt"l:trınış. Hal
bııkı, usun bunıri."1 ne ışı var·'. Bu_ 
rası eglence yPrtciir t. ·~sustu· (Ilr
ya Saray) ın eh-aJ: 1 nda dol;.1şırlar 

Garsün fazla oır şe.v t:nylernedı Vt· 

lu: ba1Jka n1asa<lan çağır n n-ltiıt!'-M_ 
ni.1 ut: .... bını gonniye gft 

lfı'f<..ü bQna d•Jndiı; 

- (-;Qrüyor nnhun, Yokoh&ıtır.? 

Pohı; uyuıı'l~.yor liı .. r.ıya şüpheli 

kLı~ı:;~enn gird1ıcinl on.l .. ıa haber ve
rt·nlı' var. İyl ki JIUruıtr, eı.nasıuda 

kalklı- fitmernışlı .• Kor•tr1n blzi de r,e
vırect it Jerdl. 

Yrni şeyler öğrendim. 

* l'APDllZJN 'llSTÜNDEKf X .• 
IŞAilETİ •• 

Gece saaı bire doğra JHl!>Bl;ı'OM 
dôndük. 

Ml'lttt Hl•ao ~n, o<l:mtın Jıapıoı 

önilnde bıraktı. 
_ Aallah rahatılk ~er"!-Jn, Yt>Ao. 

hamal 
- Allah rahallılc venin MlJller 

Çant..ıı1darı otlanun ano.ıbtarını eı .. 
karJmı. Taın açacagıın sırada kapı. 
nın wı kanadı Ustünrlo tahmlnen 
yiılni &anti.rn boyunda ve siyah boJ'a 
ile çizilmiş bir X (lks) ı,areti ıör

düır;. 

Bu ne dem•k\i?. 
Bu işaretin elbette bir mAiıası var

dı, Yanınldaki odalar1n kapılarına 
baktım. Boyle bir işaret göremedim. 

Aııahtarı çektim .. Telaşla koridor
dan koşarak Mister Hi<soya ;retMim. 

- Mistf.r .. Biraz bd!(.ar mısma? 
H lsso birdenbJre şaa~ladı: 

e oldW"ıU.Z_, Y ocddrama? 
- biz1 &QTT(';C)t- ıatiyo~uı-). 

- Ne var? 
Ifi:uonun Jtô]una ıJırdHı~r 

K.apım<b bir 1'aret var, Mbterl 
Tereddıı" ettioı .• Odtırrı~1 gırerc~iın. 

j~a.ret nu dediniz? Yanhş gdr. 
ml'Ş olmıyasmız.?. 

- Hayır .. Hayo·. Bır ttks) bar!i 
yu1rr: ,şiar kaınma. 

(D~vamı Var) 

Bt:yoglu 4 üncü 3u!.11 llukuk Hd., 
k m •l;lndeft . 

lI;.tCe" tare .. nndan lü:!t:l.!a aleyhme 
a('ıl::ı~ sıını teşebbüsü d~vasında: Da
\i~ ('():ıleoe gönderilen tE'bligaı ve za-

i bıUıya yazılan te:dtereye verilen cevap. 
1e.r bulwıamadı:X a:c !aşıldığından 
ve davacı bir kerre de ıllınen tebli
grı talebhıdc bulunrluğundan murnt'I .. 
lleyh Musta!onın 23/12/941 Solı gılnU 

Eaat J l de Beyoğlu 4 üncü Sulh Hu_ 
kuk mahkerL•lndc hat.ır bulı..ınn,a.sı 
lltın olunur 41/~53 

' 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 ---- - -ı _ Mevcut artı""' ıc. ntimı..."lle ve mtıfı·edat listeleri mucibltıec .idare 
ıhlfy~cı ıçin •153• kalCJl"t malzenw ahnacakt • Bı.mlann 18 k.aleınf icln son 
'l u· k - Alman enlaşmasınc!an !dattce kon•t•r.jan tefrik etUl"ihnış olup di
ierleıl ~t kısımdan tedarik ohmacakt, . 

2 _ Şartname. Nllınıınt"" Vf JIC1teler her gUn K:.ıbat.aıta ı.t.;vaı.ım Sube
niztl('tl alınabilir 

3 - Fob .. Sif tiatlf'r•ni eyrı ayrı göst.ernlek üzere hrr c•ns nıalzeıne 
ı~Jn vJk1 o13.<'ak: k'lt'f ı ...... Ufl~r-r1 t~.12. 941 gur.·üne ıtıı.dar İnh1 wrlar Umum 
Madürlii,-One yapılmış olnl&ılt lAıımdır. 

.ı _ Bu m3.lzeme için Alma~yadan g<t.yr, nH?n1lr-):etlerdcn rl~l'd teklif 
1arnlab1leeeği ilAn olnn•ır ctn261> 

--------
Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Of is i 

Umum Müdürlüğiinden : 
ı _ Bnı tqekxul tarafından verilnıeic Uıere beo; yit:t. bin .ıa biı· milyon 

raddcrJude, jUt, kendir vE)''1 panıuk ipliğine un ve mik:tteı (uvnh yaptırı1a-. 

caktıı·. . . 
2 _ Bir hatla urfında imal edllrcek nuktar yırtın bindlr. 

8 _ Talinlerin eksı 1 ~ıı1c gün \e aaatindt'li t•V\Cl ıırndive kadar çuvalcı
hklı:ı nw:io(ı,.ıl ~lduk.laı·.ıw. \e bu i;,1 yapac~k .~ .. tı ı:y . \ e ~eşkilfıta nı:.lik bU. 
lundu?tlarına dtl:lr Tfca.re! ve S:ınayt O dahtr?ndJn ve~:ika alınahtrı, nıuvakka1: 
tcnı'Dat olarak ~ş bin Türk liı :ısını Ofis ve:ınesine te·dı.m ıle aıakbuz. alma. 
ıa•ı <eya bu m!Jttan mek!Uplorı devletçe kabul edilmiş bir '"ili! bankanın 
n1uvakkJL1: w~'lıinat rnPkt'ubiyle t.eınhl etmeleri ve eks.ltn:.e gtinü hnal ettik.l._. 
ri blı:- çuvalı nt.ınıune ol;ıralt Getirıncleri ve ba günden itib~ren Toprak ~13!1-
ıuı,.rı Ofisin.in .<\n)<aroda Uinİım Müdürlük Mübaya.. Koınuyonunda ve Is
bnbuld~ Sirkeci Lim~n rto'nda İ t ınbul Ş:.:.b . l\ atı:.· ·}~~.inde her 1stiyene 
,er~k iiZere ~Jonınıii bıılunan prlP :ıH~Ye &Qr~ ha ·ket ~~ele:r! ı~ .. 
ıımdır. 

4 _ Ek..-c:ilime tk:in:cl madııcdc ııkri geçen ~an·,ede yttab olduğu t.ı.Tı., 

aa, kapalı ıarJ:.. u<uli~le icrn eJ!lerci<Ur. 
5 ~ T'klif mekt.uplrrı 3.12.941 ıaritune rastlıyan Çar*'ınba tc..unu aa.t 

lb ee Udar AnkaraJa Unıu.n MUdürlüJt Mu~~ya Ko)~i~yon~na lsUınbulda 
istanbu.i. Şubesi ::\liıılür Q!üııe makbuz. mtıkJbılındc h•slm1 cdllmış olm:llıdır, 
T\:kıtf mektupları. meı.kUr gU.ıı ve Saiııltıcn evvel bHdirılCn MBka.11ılarda bulu
ntıoeak tarzf\o iadeli t.;_\ahhtitfil mPk-tupi rla gö-nderilt'b.il:r. 

6 _ Talipler tEklifleıinı mühürlü bir zarf içine koyaC'aklat, 2ari1n bzc ... 
ri e u~m ve ıaıre ı·~ı ın yaı..u akldr. bu r. ı\hilılü zarfı muvak.kctt tt.ınioata Ait 
nıı:ı:tbu4 veya bşnka ı:ı k bu ,.e 2 inci lıılıldede yaı\h vesıka ilP btrlıkte 
~a: .. ka bir zarfa \'8Z ve bµ zartı da temh ı· edecekfcr1 dış zarCın Uurirıe yal· 

Dı?. ı.ek.lit m~klubunur. ç._111111 inı~I şir.e ait. olduğunu işaret. ~y~iyecekJerdfJ", 
'l'ekLi ı~ktuplartna. *'-:ırtnanıl:nın t..'lman-,en oku~up k~bul edlidı~· ya~ılmakla 
beıflb~r. :malatın ji.ıtlt:>, kPnclir vey<t pamuk ipllgl lle yaptlac:'lJ.1ına göre tek
lif 'lh:rıd.JJ: fy. tın h1.:m yaı.ı \'C hC>nı rak:tml:ı. ac·~k olarcık der<'l :!'ızım!hr ~IP.k_ 
tııpt u·da hJ~ "'C sili.Htı ulrr •• y~cc:.ktır. 

'1 __ itı. :<' Unıun1 '\ıl .ı, Liur'.ı.ıkı.:«.! yapıL •. c:ak ve tekit ıntktvplır.r1n c.çılnıa
aı .c;in ko.r~ıı.• .ı,rılan Mt.ndcn ıtlbaren n, ayet on gün jçlı de teklifi kü.ıul edl

k'nc l<.eyi!yt~ !tt~t"H , .. huılü bir mt.-'kb:pla it·lıHi~ olunac~ıktır •. ~111um AIUdü~lilk 
ıhak'Jl YJTH.1 y 1p1T'. -ela t:tın .. , e ıbt ... i.t.r. Teh f tıulııp.eıı ihale ıçln 
n urıyyı r ı e 2. "fındn !ek ti('ı inden dô11cmeı.ler. oel0251> 

KDt T8YIND EN 
YASTUC YORCö \. ·, YATAK kullal\mak hem ke•cnizc ,e lıenı de 

sıbhaı inizu Bir KUŞT0Yfı Yastık 1 Liradır 
faydalıdır. . 

11 ;.ı 1 oa pt: ıt·ıı d • i\drfl..: Jstu b.ı} Ç tiCn ı·:ı.ı;ı 

. }.;alto lu K u, '.J uvu :abrikası. Telefon: 2a021 

• 

cocu 
~ 

ı 

!Serçeler arasın· 
ııi ü ka f atlı 8u1 maca 

sında bir Saka Acaba ben neyim? 
B'lT t.-"kınci serçe ku...:J_a,rrnnl ~ - Ben ~ltı harfli bJr ~elimf'yiın: .ı, 

k!nlerıin. harap t>bre-lct okluğu. 2 ~nci haı1lerim: Öztürkçe zel<A m~-
nu görerek, bımlan yaikalayıp nnsıııJ 1, 2 inci h.aıilenn.: Yad et 
maht-e!meğ« kanar V'E"T'di. İnce mAnsıoın•. - 4, 6 inci hartcr!m: Gü. 
rel<llen tuzaklar kurdu. se .. çeler • .,1 Son'atl.u· mwıa.ına. - 1, 3 ine! 

luır!l6ılıı:ı: Bir ölçU mikya111. - 6, 
bunlam~ ilçine girip l:ıi.- daha 5 inci har1'ıırrnı: uı..noıa - 4, 3 ün-

~l'k<ım.adıl.u. Bu kuşların ~a,;;ın.. c\1 haı-flerinı: .B<>yaz. - 6, 3 Uncil 
da oosılsa bi,. de saka kuşu bu- harflerim: Ywnurtanın bir Jw;mı. -
.lmıuyorou. Sa!lta ikuşu elciVıd~ 6 2, ı mel lılltleı-iın: Allenln tcme-
y&lv(lrmaga ba !adı• ll. - 4, 5 l ~"" hsrtlerlm: Fasıla 

'D~- -~ • \..ı,._. ...1. m3naawa. - eJ :;J • üncü harflerim: - ...,.,a =~. "''"' s...,vcr. J.lab<'yln mAnaınna. - 1, 5, 6 ıncı 
Ben senin .ekinler.iııııe blçbir :ııa. hartlerJm; F..sna manasına. - 4, 3, 
r.ar ve ziyM> wrımcdmı. Bila.kls 1 Jnci barllerlm: ihtiyar mrınasuın. -
eki'l11<'?11 hıa.rap edıon böreklAlri ye.. 3, 6, 5 inci barflttim. Yu&ıaJanlan 
ıınekk geçinirim. Bundan OOşka biri mlinaıııııa. - 3, 4, 2 inci harfle. 
almndan tıerlıeı- alraııak ~tıığın, rlm: VUcutt.ıııtl • ınılhim madde ma. 
yorulduğun ı.ıaımanlar, eksenya nasına. - 3, 6, 3 \uıcü horfleriıu: Vur, 
iJreuifli ,_,"'"lıi iı"t~ik, -ıı eğ~ OÖk mAneııma. - 3, l, 6, 4 Uncil harf• 

J • nvJ~ )erim: Renk'·rden blrJ mAnasma. :_ 
di!-.:!il'Mm unutma! u.._ olmazsa "" &-"- "~'W 6, 5J a. ı inci barflerinı: sırt mfuı.a-
0 gil2le! nağmeM?r şa>rbıar ~ ıma. - 4 3, 1, 2 !nel harflerim: Sey. 
beni sahwr: dedi. :r.ıı !Mruwna. - l, 3, 6, 5 inci h•!'f· 

Elııincl ~ şu cevıabı vıenl!: lerlm: Cari mrınasına. - 6, 2, 4, 3 Un· 
- Bütün bq ııöyledillUerin doğ. cil Jıar1Jerim: Öztürlrçc haiua milna-

rudur. İnanmm. Llik.i:n bugün sina. - 4, 2, 9, 2, l liıcl harllerlıiı: 
ee~~ renıa a.rltad-'~""~ buldum. TradJ.,on mtı.nıı.sma. :... 1, 5, 6, 2 in. 

·-
0
..-- ci harllerlm: itıdaı mtınasma. -

Hı.-sızlıarla beo-aber yaka'lıandın. 6, 4, 2, 1 Jncı borflerlm: Yakışıklı 
Onlaoı- gilbl eem görüp ö'leoek • mrınruıına. _ 3, 6, 5, 1, 5 h:ıcı barfle-
sf n. rim: HUküm manasına. - 1. 2, 31 4, 5, 

. fuıah>rla düşi!p kal!ltaı?];al' fe. 8 ıncı harflerim: Çok sevilen bir ye. 
nal1!r gibi muamE'll? görü.Ner r!mlz mAnasıne gefü. Aonba ben n•ylm? 

Teneffüsümüze ne li HEDiYELERi iZ 
• ? . Bilnııooenuzi doğru halleden • 

kadar hava lazım ler arasında çc~ kur'aıda: 
.Acaba y.a.ıııyabiılm<'k .i9in n.. 

mlktar havaya muhtacız? Biıt • 
tecrübe hesr.p ve tayin olumn:ış.. 
t-ur .l<l, geı~ler da.kikada 14 Ha 
16 defa 1ıeneffüs ed<'rler. Her gö. 
ğüs kabarmasında da lçerıimkre 
yarım litre hav-.ı g!l':!'l" Yani 24 
sattc 10,000 h~ haV'a ... 

Zamıedilir ki tencff\.is <QUJ bu 
'kadar hava ·kilfidir. HayJr! Ba • 
kınız neck>n? 

Çünkü hava daha tıeıı<>ffils edi!l. 
medt'n evvel, hamr.o ·karbonu ha. 
vitl'T Bu n!sbet ikr misli olunca 
hava bozıılmsğa başlar. Hamızı 

karbon 1ıe'ııeffüsü gayri kabil ol. 
duktan maa<lo, havadaki rn;kt,an 
~oğaldık('ll k>ı>t>ımızda b~n ha.. 
mızı k.'l.rbmiun harice çı•kmamna 
maıı.I. olur ""' bu v-eçh>J.e -.effüs 
p:üçleşir. Biz hı>r sa.atte 10,000 
!itl'C' havayı qfs.ıt t.'decıck hamızı 
lı:arbon 7>C"l"'diyoruı. 

Hediye kazananlar 
Miikafatlı bilmecemize iştirak 

ederek doğru halledenler arasın. 

da keşide olunan kur'ada hediye 
kazananların listeslnin neşrolun. 
m~sına yarından itibaren başlaru
lacaktır. 

NOT: Bilmecemize resim gön
derm<>k suretile iştirak etmek is
tiyeııler fotoğraflarını cuma gü
nüne katlar göndermelidfr-ler. 

• Birinciliği kazanaM '. 5 ÜT3 Jık 
gı<la nwuidesi almma:.ı hakkı. 

İiıknciliği ka;Jamına: Maruf bİ1' 
1 slııemanın 2 ay hk rnee.:anl dııhu.. 

!iye kartı. 
Üçtµıeii!Uğli kazaııana: 3 liralık 

kitap, defu!r veyahut da bu k>y· 
:mette oyuncak alma hakkı. 
Dördüncillüğü kazanana: Kız 

ise komple dikiş takın:ıı. erlrek ise 
büyük perker takımı. 1 

Beşinciliği kazanana: 1 aylık 
Son 'l'.:lgı·af a.b.ınei. 

5 ki iye maruf bir sirM:manın 
15 er günlük :mııccani duhuliye 
kartı (Husus! mevki). 

30 k~ye: Bireı· kıymetli roman. 
10 kişiye: Birer ş:k yazı kalemi. 
5 kişiye: Birer boya takımı. 
10 kişiy<ı: Y arımş:ır düzüne k:ı.. 

rem ht'dzye olunacaktır 

Geçen bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

• , 

' 

lst anbul Belediyesinden : 

Taksimdeki Mezarlık Arsa
larının Satış ilanı 

Panga.ıtı [f}8hallesiııın ŞPh.it Muhta.: sokügında eRki me-ta ı·lık ara .. 
sı, t.nnzlın ediln1üs olan imar pHlnına göre bloklara ıakslm olunarak ol.: 
baptaki şartları veçhile blnalnr lnııa edilmek üzere Jtapah zarf usullvle 

artui·nıoya ltoııulmu:ıtıır. Her blok 46 m~tı-e genişlik ve 35 metre de
rinliğinde olr sah(} teşkil etm.,ktuUr. Cem'an· 9 parçodaıı !baret olan 
lrn bloklordan her birinin 23 metr., cephe "" 35 metre ~erlnLğindc 

olmak üzere iki parsele aynlıp satılması da mUmj(Undür. Her blokun 
nıeı;ah.a/ıı a5 X 46 = 1610 metre nıurobbaı olup IJ<lye tefriki halinde 
23 x 35 •.:o H05 mPlre murabbaidır. Şiırı.ıilık ııu dokuz bloktan 1 "''· 
nklrtıh b1ok·'su.~a ı;ıkanlmıştır. Beher metre.-un°iıl muhnmnten satış bCJc. 
li İ50 liradır! ilk teminat mlkdaTi: 1610 metı:<ı murabboı için 13,325 
lira ve 805 nıetre nlurabbaı için 7287 lira 50 kuruştur... İhale 16/12/941 

Salı gdnU Bııot 15 de lstanbul Beledi;,..; Dıllml Encümeni odasında ya· 
pılacaktır. Buna alt şartname ve projeler 12 lir.a 8 kuruş n1ukabillnı\e 
İmar l\Jiidilrlüğilndı.•n alınabilir. Şeraiti öğ.ı eum~k istiyenler hergün 
İstanbul Be1ediyesi Zabıt ve l\fua rneıat MüdUrltiğü kaleınindcn maltı. 
mat alabilirler. 'l'alipleı·in ilk terriinat rn:lkbuz veya· mektupları in1-
1.ah şartnaıne1 proje vesalre ve §artnaı~e mncibin~ ·hraz-ı l:lıLm gel~;,ı 

di):!er v~~aik ile 2-l90 numarb.11 kanunun tar!fatı ı;eOTr~!ndt;: hazırhyc. 

CRklar1 teklif mektuplarını itr'olc günü saat 14 de kıırtJr Datı ıi F.ncü. 
rı1enc ven'neleri l&znldtr. •9962> 

~ • , - 'r .., ' - - , • ' - •• 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Bor yemelden IOllnl ııliade ~ ...,,_ IDUD-

dlticrlnld 1uça1.,....._ 

E·N ESKi 
GAZETELER 

Ga,,.,·te adı w.rJ!eb le.xıt ilk 
gmde 1605 de Amrers'tc ~ -
dilen Niıro Tigd:nı,ren gazetesi -
di.-. Bu, küçük kıt'ada dörtten 
on aiti ııalıırlle~ b.dar çllkru:, ba.. 
= resim w musi'ki ilavelıeri de 
buhrnurdu. Fiatı ilki •SU• idi . 

1615 de cFrank!urler Zay -
tung ımi{ıııı•a baoşlamıştıır. 

,İngi·lizl<.>r Jl,k İngiliz gawte -
stnin 1622 de çııktığını iddiıa eder. 
lıeır. Bu da • Vııtldi Nıiyuz - Haf
t-ahik hava<hli• ohıp, İlll(ilız ga-re. 
lelerin.in eıı ciddisı addolunur. 
İlk Fransa garıetıesi olan cGW'.l!t 
dö Fı-al16• 1631 ıoeıı~·siııııde TE<l
fNst Renodo t(l!af;ndan Pariııte 
nıeŞ'OOdibn}o1ıir. Bu gaııe~ cuınar
t® günl.::ııi dört küçül< sahifeden 
~ooret olmak üzere çrlmrd:ı. B."r 
sene·sonra hlci mish· büyiiklıikte 
:ıntişum ba.~larnışiı. O :ııa:rruıın • 
dan- şhndiyt> k.adl!<' bllilfa&ıla çiJı:.. 
mı§tır. Yeıı"> zamalllmızda ~kan 
ga,._-.teı in en ..,.kılsı Fransa hü
kılmet;n iıı remrı~ garet.esı olan 
, Gazet dö F-ran.•., akiTıci dere • 
cede İngioltereııın ttsmi gaze«>s\ 
>0l'3n , Loııdon Gareb dir. Fakaıt 
ga:t.ıf'tecfük husu'!llndakı tckad -
düm lıeik1mR Çinli>er ~ 
bıııaıkmaık lsbcmıiyorla.·. cKing -
Cn ,- ismô:rıdoki Pek:i:n ga-retıesi'nİn 
M 1 !le'Jıeslııı-4-en beri ı~kmakta ol. 
<lull'umı idclia <:diyorlar. K g. 
Cu • tmparatorun rra<le vıe fer -
manfarıııı, hıikılmetin bazı emir
~rin; rıeşrrrl<'T. Kib<ırlara m'1h
BUS nıüha.\srı da ayrıca tabcd. -
Jird 

!ngıliz ga""1eleri.ni.n eskısı 

cLondon Gaıı:.-t • di:r. demışHk. 
Burtd.an ~nra .. !ı.ıİ;,rINıng Post, 
ve Taymis> geh. •'l'aym~ı, 120 
sen<'d<'lll~i da.ima büyük bir 
şöhret,e neşrolurunwkt.ı<lır. Bu
har! mütE'hattik matbaa maki -
ne:;ı ile ba~l·an r1k ımct<:> cTay -
mis> <fiT. 

İngiliı akş;<m gareteleriniıı ~"il. 
eskim eskisi 180:3 de intişar~ baş.. 
lıyan .Gl<ıb• dur. 

İlil.n~r Hık <ıvyt.•I lng.lrz; ga. • 
zt-tel"'1'1ıl'<le görillMü,ttlr. İlik hin 
ııe.şn:dım eazetc lmf1€rpul tıı•<:J • 
!Jıce:rı.s• dir. Bu ılan Kand.iş asıJ.. 
zud<-kriı'ıtlc·n b;rıwn lmyhc an 
iki beyg!nnf attti Bunu d.:ı. kt -
tap v{· tıbbi ec?~~ ilan.lan taı. ip 
etmişttr. 

İngfü"re Kııalı İltlnd Şarl, kay. 
balan köpeğini kim bll'lup ge;,. 
riT9e mİtJ,n('ttar olaooğıııı .Lon.. 
don Gazıet. ile ılan ettiırmişti. 

Fransada Han ve tıdrı:ka u~~ı. 
lürıü EmH do Jiıar<kn tatb:k et.. 
mlştir. '1:1.iDCllık gazel<) l!iatrnu 
indi:rm\ş, 1>efri!ka usulü de satı~ı 
çoğaltmrş, bwıdn•n sonra gazıete.. 
ler terakıki et.me~ başlarnıştı.r. 
Fransada neşredilıen iJlk tıcfri•k<a 
Öjen Sü'niln Paris eı;ran. üın • 

n.Jı ronumıd1<r. 

'.l8 Son Teşrin 1941 
18.00 Proaram ve Mern lelı:.et Saaı A-

yaı·ı. 

18.03 Müzik: Fasıı Hey'1)tı. 
18 48 lhizilc> Dml!I Miı.iği (Pl.) 
19.00 . Kunuşına .(İkll"'1t Saati), 
19.15 MUıik: Film Şarkı,lan (Pi.)' 
19.3.o Mrmleket Saat Ayan, ve A-

;ans Haberleri. 
19-16 Müıli<~ Klbik · '.l'iirk Müzlti 

Progrann. Şef: l\IC•tıd Cemil. 
20.Jfı R.:rdyo Gazck-sl. 
l6. i 5 MhiJk< füıı·ı,ık Şarkılar. 
21.QO Z.r1.1at 1'Mkvinıi. 
21.10 TPm•ll, 
22.00 :lfüzik• Ua<lyo Orkc•traoı. (VJ. 

nlonist Neelp A:,kın). 

22.~ô f,ICrr le ket Saat Ayan, Aja.mı 
H•berleri; 7.iraat, Esham -
ToıhvilQt1 Kambiyo - Nukut 
llo,..,,sı (Fiyat). 

22 45 l\olüzik'. Radyo Salan Orkestra .. 
sı Programının İkinci Kısmı , 

22.~5/23 00 Yarınki Pr-am ve Ka. 
tı:ın1.1" 
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a~~ KaybetlikJ -'L Ya7.an: AHJ\lı \At';ız _ __ :\o. l8 __ .. ., 

Boğaz mıntakasında 
köyleri vardı, 

düşmana haberler 

bir çok Rurn 
buralardan 
yetiştiriliyordu 

feri ittihat v.: Teral<k.ı m<>nsupb
rından olduğu için ve Amiral ile 
Erkanıharbi:,·e Reisi de ayni pa.·. 
tide bulundukları ~ihdle ne so
rulmıış, il(' nrtı§hrılmı~; yalnız 
Başkumandanlığın t>mri y>t.'l"ine 
geti ıilm~ti. 

Yeni Amiralle Erklinıba11biye 
Reisinin donanmada huruç hazır. 
lı:klarlle meşgnl oldu.klan ·bugün
lerde bir hınıftan da Nezaretin 
ay.ni mescit> üzerinde durması ve 
devamlı bir ı:.Tarla hcrı,,'Ün ş;fre. 
ler <;ekeı·t>k: 

- Hazırlıklar tammnlandı mı.? 
Huruç ne "aman y.apılacRk' 

· Gibi sualler sor.n:wsı, hurucun 
bir an evv<.>l icrasını istiye.n bir 
hava içinde lı~rgün donamnayı 
taz} ik ve tP-şv>k edişi sürüp gi
<liyorcTu. 

Amiral Ramız lkyin Ne-larelıe 
ve Umumi Kıırargiilıa vt>ı-dlği ce. 
vaplarda, bu hareketten iyi neti
ce almak için tererrüatın iyi ha. 
zı.rlanmaı.ına ihtiyaç olduğu der
meyan edilerek hcrgiın yeni bir 
ist<>k ileıi ,,Urühiyordıı. 

Boğaz mınlakasındaki bütün 
• ôyl.-rd btı-çok eıll Rumlar 
vardı.. :Maydos, Kiliye, Kumkale 
köy len bilhassa Ru~n k{.ylerind<m 
m:ıdııttu. Buıad:ı bulunanlar muh • 

• telif vasıtalarla lmrozd"ki düş
manla, düşman donanması aksa.. 
mil<' irtibat tesis ~diyorlar, do

nanmanın vaziyNi, llaı:ırlıkları, 

harekı>tleri hnkk•nda düşmana 
haber veriyorlardı. Donanma Ku~ 
mandam Umumi Karargahtan bu 
k!iylerdekı Rttmln.n başka mm
takalara sevkını casusluk ,,.,bf>bi. 
ni ileıi sürerek istem~ti .. bun;; 
d,ı miisbt't cevap venlerek May
dos ve civar:ndaki köylerdt> bu. 
hın~n bir kıt.mı Rumların bu 
mıntaka harp sahası olmak itiba
rile b<-~ka taraflaı·a nakilleri için 
mu ade verilmişti .. bu iş de im. 
meıı düsnıan don.1nmasın1n na .. 
zan dikkatini Ct>lb<'tmekle b<>ra.. 

her sur',.tlc mı .-dn d rıldı. 
Teşrınisaııini.;. i.ı<. gıinlcı · d• 

artık .hurucuıı son huırı~:a.ıı ;if' 

me;gul olunuyordu .• !lktitı<> yt-ı11 
kondaıı>;Clt>ri tamir e<lilmış, ınu~· 
rİp fllo•Jllasınııı noksanlan t»
mamlanını), Amil nl tarafırı•la~ 
sefine süvaı-Llerine göııde~ilen ~ı· 
:rer :<art da bUyJt> bıı hurucıuı ıC• 
:rası takdu in .. ı,. '"-' gibı fayda ,-e 
mahzurlar dc·rpiş •"<lileceğı o· 
rulınuştu .. 

Bu fikir yu:-löY'!ı"'~ vcrıltl1 cf· 
vaplaı- ~ok mu~Lelif oldu. faı>ıı:I 
gerek Amirole, ge1'·K~<· Eık~Tl'• 
harbiyt•sine sü\'ari1(\ri.n kanunt .. 
lıeriı>İ belirttı. Huruca taraft:ıt . ·ı ~t. olaulru.' aı·asınciaxi Wkı:nil Ittı 1 

çı zabltleJ"le ·mJılı fu·ka ,;Jv. ·ı· 

led nlevoottu. 'c!t 
Osmanlı tlcııannKııtı ~u şırkl• 

tertip olunmtı~tu' 
Barbco,~: A!nJı "J g< nii...c;i. 
Zırh 1 urk~: 

~~Borbaı·o.: Suvaı !il Çakıcı Jıı 
bılt> manıf IGmnil Jl<.,nzi Bey, ı.nr-
1an. 

Tur.gut.; SiiV;ı.r ,i .\rup İsırN' 
B<·y kaptan. 

• fosuC!ivt-: .ı:;; var'.si P:ıln 1AI< ' 
bık , •• ırııi Sı', .. B • k:ıpt{ll'l~ 
•Asarı Tevfi-. • Su v risi Zf!'Y"". 

lllibik m:ıruf İ<n,aıl &y k~P' 
tan. -11 

Muhrıp filotilll.s;: Kornod· 
Binbaşı Ah.IJ('t Bey kaptan. 

Fransız tipi dc>stN'lyı>rler ..• 
Peyk ve Beık 

mevaınl~ 

Şehir tiyatrosıJ 
TEPEBAŞI Of.:\.lf 

KISMINDı\ i> 
Bıı alı:pın saat 20,SO 

ı'llERDİVENDE BiR ?ŞIJ< 
isTlıu.AL CADDESINVf: 

KOMEDİ KISMINDA 

Bu akşanı saat 20.30 da 

SAADET YUVASI 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurum" 
lstanbul Bürosu 

Say111 halkıınv.ın ihtiyacını kareı1nmak üzere Llıi l;ıurgaı'd.;l 
TıirJ ... gcldi çiıtliğiml1.dP. imal edllın Beyaz peynirlerlmiZ h•ıt.ılığa çık.:ı~ 
rılınıştır. J\olue.::scsr.lere, BakaHara.1 Azami üetr ~neke, evlere a1Jrlaı5 
i&>tiyen kinı"elere l>iret teneke sablır. 

1''iatler Mürakabe Komt~onunun kı'Ymueı olduğu narh Uzerinedir· 
İstanbul Balıkpazarı Silngerdleı· No. 83 

• 
Silivri J andarma Bölük Komutanlığıl)dB11 ' 

Açık eksiltme ilanı t ııl" 
10/12/941 Çorııaınba günü aaat 1t d« Sılivrıdc kaza Jondarına ıı:oını "rııl 

nın rlyacı<etfnde teşf~kkill eden eks!ltme komJsyonu odasında 926 lira 17 ııı.ıi' 
keolf bedelli Silivri jandarma böl!ik dalre<lnln tamiri açık elt,iltmeye lt~Jll,. 
muı;tur. ?ı.Iukav(•Je, l'k:si;'n .. r, Bayındırlık lşleri genel, hus4'ı ve teıın! "rı: W' 
meleri proje kl"şif hul!ba!'lıyJc buna mtiteterrl diğer evrak 1cnd:rnna ds.1 ,. t' 

de gilnllecektir Mu•ıakkat temlual 70 liradır. İ•teklilerln en az bir IA ~.el'' 
le 500 lıralık bu ~e beıner iş yaptıgma dair idarelerinde!\ nlmış olduğll 'f'Jt1 

. . -krıla~ .. istınartcn lstunbul Vı.13yetlne müracaatia ek iltı('le tarjhinden S' ~ 
gunlt·•i barlç> 3 gım evv•ı alınmış ehh7•t"" 941 yıhna al\ Tioorel ot!l' 
ılkaları ile ge!nı.eJeri. •10301> 

Devlet Uemiryolları Y8 Limanları işletme U. idaresi ilanları 
, ulıaınmeu bedeli (42.liOO) Kırk lltJ bin beş yllz lira O:an 60 ton 1~ J-

1ağ1 9/12/GU Salı ;ıunıı ı;aot 16,30 da Kopali ad usullyle Ank"'"'ıd• 
binasında :satın ahDacaldır~ Jl] • • • . e ~ 

Bu Işı> glrnıe1t lstlyenlerin (3187,60). Uç bin )'{iz selt•en yedi Jını ııfl'' 
ruşluk rnuvakk<tt temınat ile kanunun ı tayin ett.111 vejik:aları ve tek 
ayn! llÜJl saat H,30 • kadar Komisy•m RciiılJt;ne V<ll'.melerı JAzımuır. d'r!. ,. 

Şartnnmelcı· parasız olarak Anka.rada Aılalıeme Dairesl.nden, J{91 

da Teselh!m w Sevk Şnllfılnden dağıtılaralıtır. (10209) 
.... .... ' . 

Muhammen bedeli (3488) lira olan muNell! cins Palo>lgıı, Kı·ik• ~· 
renler (5.1.1942) :Paurıe.ı gUnü .. at (14,80) on dört otu:zdn Jtayd9 ı< 1" 

G°" binası dahilindeki koı.ıls;ron tarafından tııabhUdQnil ı!a edenıiyel' 
ohhidi nanı ve hesabına açık eksiltme usuliyle satın iıılnacaktır. t<'~' . 

Bu lfl! ırtrm•k lstl;yeılerln (291 ) Ura (60) Jnıruıluk muvalı.ld•I ~""' 
ve kanuntl'1 tayin ettiği VeSDikle birli.itte elı:a1ltme ıttnll saatine kadar 

yonan:~c:~~l•::r=ı::· komlsyonda.n parasız olarak dağ1tıln•afı:~5) 

MUKADDER SUMEN 
Momleketiu tanınmış gaul okuy ııeıısıı 

A Y D A S ô N M E ~ilı'ı 
Bayanlar: Şükran, llfııallll, Adviye, ;\le ı\ J, 1 
llnjel ve meşhur kemani D E 111 İ R 

ve Hafız Numan'm idao'e..i nde 

17 Kiıilik Saz Heyeti ile 
tide.it 

her akş81ıı Ta.lı:sim meydan ında Ayazpaşayu jlide11 ca 
Ankara Ba1ıka !iyesi iizerind .. k i 

Taksim HALK Gazinosund~ 
~KN•••• Seansla,,_ !laat 18 dı- ba!jlıy orlar 


