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A b• ı•v • 1 vrupa ır ıgı · -
teşebbüsüne en\ 
büyük darbe 

( EN SON HARPl .
1 

,.HAMLET,, Davalarına 
Bu Sabah Devaın Edildi ·H"BERLERI 

AF R IK A Amerika
HAREKATI nın apon-

e , , •• . .. . 
Müddeiumumilik izdiham 
kar ısında mu·hak_emegf, 1 inci 
ağır ceza salonunda gördürdü 
Evvela "Tasviri Efkar,, aleyh ·ne açı lan 

İngilizlerin Afrikada ga· 
lebeyi temin etmeleri 
en bqta Almanların 
Avrupa Bırliği teşebbü
süne darbe vuracak, Vi
,i Frenaasını kunıldat 
mıyacaktır •• 

Yauaı ETEM iZZET BENICı 

AnJıaraı:laıı • 
Şimali Afrlkadakj lngilfa hare· 

keti ilk anda beklenen ve mülil
lınza edilen •yıldıwn harbi• mn. 
h\·et.inde olınanıakla beraber he
Jefine doğrn iyi bir tarzda inki. 
'jllf ediyor. Hauk:ıta ağır ve me. 
tin adımlar hakimdir. '!'obruk 
ıuuhasırları ile İngiliz hiicunı 
kıt'alann.ın birle~mesi bilha>sa 
~rruzu ~i.metc eri~tlrmi~ ve 
ılk k~ir mukavemeti kırmıştır. 
Yedi .buçuk.ay muh.asara aliında 
kalan Tobruk ı. ... ndi' <elıimôti ,ilo
lıir Mada lngiliz taamı:ımnuu u
uııı111i <ıelanıetini de kutlarken 
Şimali Afrika hareketinin lıMbin 
)eni ve müstakb<"I safhaları ün. 
tindeki teı.irlerl de yavaş yuva~ 
k .. ııdini göstemH!kledlr. Şimnli 
Arrikaıun istihlôsı, Mihverin 
'l'rabhısu · tamamifo trrkrdişi 
herşeyin bn~ında hi~ ~Üphesiz 
Almanların Avruııa birliği ı·cp· 
heı.i tesebbiisiinii darbdiyı·cek 
Ve Vişi Fran•asını kınnld~tmıya. 
caktu. Doğu cephesinde Alman 
lıardt41ii tabmiıı ve tayin edilen 
laman içinde hltirilt.,,nenıiş ol
makla beraber ftl nihayet JUih. 
~ ordularının Jıütün imkan ve 
rayretiııi sarfetm .. ıeri ile bir ne
ticeye bağlanacaktır. Bu netice. 
nin birinci pllÜıdal i ~afha.a Sov. 
Yet ordusunnn bir yandan Volga 
Ve Ural gerisine atılma ı, bir 
Yandan da Alman ordu ua;uıı 
lCaCkasyaya dayınmlhıdır. 
Alınan ordusunun biitUn hesa. 

hı bu hareketi S(Hlbahar-da la· 
llıamlaın:ık, kış ayları idnd< Ak. 
deııizle Simali ACrikada ve Ya • . 
lı:ıu !'5arkta harekete ge~mekti, 
Bunun i~in de Vişi Jo'ransa•m· 
dan telriki ımıı.ai talebinde bu. 
lunulması, bu talep bir ittifak ha. 
linde t<eelli etmezse dahi Şimali 
ı\frikadaki Fraıı~ız nfbstemle
k•leriudcn ve 1''ransız donanma. 
"nd•n htit&de <'dilmesi hcrhal. 
de muhakkak ı.;r ihtimaldi. Hat
!iı General Veygaud'ın ilk tah. 
ırıiıılerimiz gibi Afrikadau çekti. 
tiltn<osiniu bu wheple alakalı ol
dugu gün l{eçtik~u tahakkuk edi. 
Yor. İngiJi,Jer de bu planı "ı. 
dikle•i v~ doğudul.i vaziyeti gür· 
diildfTi icin lıir au ôn .. e Alm•n 
lıı. avvıır ~e planım altüst etmek, 
Şiıııali A rika<lak; '1tihver kuv. 
Velini te.ınizleml'k, Akdeııi~ hil. 
kiıııiyetini kaybctmeıııclr i~iıı a
deta baskın ha ıınmdır ... ,ö,üne 
lıııtiııaku :msu.ın Şimali Afrika 
taarruwua başlamı~lurdır. Fillıa. 
lıika. taarruz ilk safbaoınd.ıı u. 
nıuldu"ıı nisbette kcılay ve seri 
01 ın;uı;;ştır. Ahnall .-c ltalyanlur 
lıtıvvetlerinin aLlığma nazaran 
iyı dayanmışlar, İngilizleri bc.k· 
~ınedik sürprizler karşısında 
hıtalmıışlarohr. Fakat, artık legi. 
~ taarru:ı• &a\İi seyri- ve. ta.· 
~il neticeleriııe doi:m yolun• gir. 
llılştir. Bu ... an öteye Mihver 
~11'1vetleriııin devam edecek mu· 
kavemetleri esaslı olmaldan z!. 
~•<le İngilidel"i yıpratmıya, yor. 
nıayu, uyalanuya matuf hareket· 
1•r ve tedbirlcı olacaktır. Bir ı .... 
"":•ftan ı,ıiitMnadi,en takviye a.. 
I~,, lıı~ifüleriıı bilha,;a nıotörlü 
'ıı ı.ırhlı , ""ta bakımından cl-
1••i~.ıe 11,. knlıııı~sa onunla ikti. 
fa,a ıııeclnır kalacak olan Mih. 
'•r kııv\ctlerini kamilt'n imlıa 
~~ h· <>lnıeleri ,..·tık hafta veya 
~ ~rıoıar nıe!.el""i olınıı~ bulunur· 
lı "" lı ir taraftan da günün istik. 
aı, matuf ~n iiııenıli sonı~u ~u.. 

dıır: 

yaya son 
notası ---·----

Müzakereleri nihai 
safhaya soktu 

Tokyo 29 (AA.) - D.N.B.: 
Domei ajansı, >lyasi ınüşahıt. 

~°<'•in Jao-myaya kıu-,ı bir Aı11'l·· 
rıkan notasının tevdii haklmıda 
tefsirltıı de lıulunduklıanııı yaz • 

(D<·vaını 3 UUC'Ü Sahiitd•) 

Kiyef'te Müd- ~ 
deiumumilik 

binası uçuruldu 
. 170 Alman Subayı ve 
'Gestapo'riiettıfıru öldü 

Moskovon 29 (A_A..) - Reııter: 

... • 

Klyei halkı Almanlar tarafın. 
dan yapılan tazyi itlerin intiıka • 
mını almak .için Alman müddei. t 
uml.lllllOiinin işgııl .:'ttiğ1 l>mayı 

lıt>rhava etmi;;t.ir İııfi.lak '""tı • 
cesinıdc 110 Ahııan subayı ve 
Oc=ıtapo memuru ölmiıştür. Buna 

(Devamı 3 iıncU Sahü'ı•de) 
Siyaın, Sı11gııpur ve Holım da H1ııdi.~taıuır..n vaz-iyeılerim 

glineri.. hıırita: 

HAL iDARESiNiN YANLIŞ 

KARAR DÜZEL TILIYOR 

Belediye lktısat Müdürlüğü yersiz 
bı rak~lan Po~takal, Limon kabzı
malları hakkında tahkikata geçti ! 

Tobruğun şarkında 

• 
ltalyanların 
Bolonya tüme· 
ni imha edildi 
İng.tlizlere göre temiz

leme devam ediyor 
Lo' •lnı, 2~ (A. <\ ) - B.B.C.> K"

hirede askeri sO:!t·u, Uun ~.ceekl beya
n:ıtu1da 'l'obruk ıra tiıuna ıle, Ce
nupWn UeLhyen İngil'L. kuvvt·tlerfniıı., 

{D•!vamı ~ üncü S.'lhlfede) 
----~'"---- --

yeni bir davaya bakıldı. Sonra asıl 
davada Peyami Safa müdafaasını yaptı 
H.Hn~t piy nlıp teır.silı etratı.nda 

mııb...ırıir Celfll~ttin Ezı:ııe torafınJa:n 

yazılan tenkit makalesi 'e Mubrin 
Ertuğrul tarail.ıı.dan Şehh· Tiyatrosu 
M"'-cm11asu1da ı;~rilen cevap üzerine 
mubarrlr CelalelUn Ezlııe t.>rofın<lan 
1\lluhs!n Ertuğnıl, Neyyire Ertuğrul 

Soğukta 
Titreşe 

Ta le bel r 
Y enikapı o>rta mektebi • 
nin bozuk kaloriferini ta· 
mir tahsisatı olmadıim • 
dan giiıılerdir kalorifer 
yanmıyor, talebeler ao • 
iukta ders yapıyorlarnıııl 
Maarif Müdürlüitü bu 

hali !!'Ö müyor ~ltı? 

Bu aaıı..h matbaamıza gckn ,..., 
\"Ueuklıın Yenikapı .ırta<lkulvıı. 

Ja olı.uvan taleb.ı velileri şu şi. 
ki,_;('tt~ buhmdular: 

•- Çocultlarımı:o: ·<inlerden· 
b< mi.ktepten eve tııreye tıtI'<'. 

ye gdıy<>r, dnğru mangal, soba • 
ba'lııa koşu ny-0rlar!.. 

HL ı1nn. qıobc·bini soı..du~un1lı.z 

2 

zu~ 

ar. 
:NT 'k!<>p!e kalorıkrl r 00. 

Sol,a, :wngal da yakmıyor· 
(~'liar.nı 3 uncü Sahife~P) 
----o--

v• Zeki cotkıın o.leyh!erme ve Mut •• 
Bin Ertuğrul tarafından Cel!\'ettin E
ı.ıne ve Ta. \i 14'fk · r G .• ze ~de 

yw.dığı Oc makaleclen. rlol:ıı)'ı nıuhar ... 
rlr J>.."Yamı S:ı1u, gazete sahıbl Ziyad 
Ebı=.iya Cib t B.ıban aleyhl•rioo a· 
çılan hakar t davaJ:ırma bu ıwbab 

deV'aoı_ •uı!m .şt'r DtTJ.it>y1c: k'B.l;ıb::tl1" 

1azfa olduğund.ın J\!üdd~lnınunıllil 
ı~ub::ııten1eyi Birlncı Allr C"2.D. -saıo.. 
nunda yaptımıştı:. Dilıleyic11er er
kenden Adliye koridarl;irında loplan
r.ruya ba~nın la. ı IıdıhanUt ınini oJ.. 

(Devamı 3 llncu Sahilede) 

Vilayetin Bu Sabahki Tebliği 

Yarı dan itibaren 
past~, r 

emsal~ sa ılm a 
e 
ak 

Mevcutlar bu akşama kadar 
lokantalara verilebilecek 

Villy n t.,blığ (\i j frafl('"la, makarna, hriı , 
sim<t, bM>küVı, ı>J:nı1ten gayrı Junınuştur: 

r - Bu;,'<iay wnr.ııdan el<me.k, (Devan11 3 1Jnr.ü Sahiı:ede} 

ı · Şehir Meclisi son toplantısını yaptı 

Fakirlere kömiir 
ziine10 bin lira ayr 

V• 
dl 

Bu Vatandatlar "-Bizde içerideki 
kabzımallar gibi biner lira depozito 

ı veririz. İlk partide 20 kişi derhal buna 
hazınz ,, diyorlar 

Esir lngitfzle~ ara- Ekmek fiatleri 
sanda Amerıkan • 

Büyükadanın nazım planı müna
kaşalardan sonra kabul edildi 

gazetecileri hır karuş 
Yıllardanberi ,,.•hıımı.zde ı.a. göre Bt'lu<l ye İkba•. Müdüdügü Roma, 29 (A.A. )- Şimdiye ka. J b• ı• f ·!·: ================== ======== (Yazısı 3 ü;ı u Sr . !ede) 

-vuıı, karpuı, portakol, lımon, bu ııeşriya•ımnla alakada: ola- dar alıu~n haberlerden anlaşıldı. U C UZ l ya l lf • 
d 1. ,_ b ıı ğ ı k ı tl"o' d··n b" · t ÇERÇEVE le beraber, ycti,,mi• ordulan.. n ,., a ma ~a ı.ıma .ı ı ı e .ı;:··~- ra "i' ·" ;muş ve u u.za ğına göre Sirenaik'de e.ir •dilen __ • ~ 

şarak geçinen vatanda~hırnı seb. lktosaı Mıidüni B. Saff<>l, Hal jn..,iliz askeri arasmda bazı A· M Jl t f d nın büyük kr ıınru kayb<'!> 
• ,, 1 .-. '" .... h . .., B f 1 h Ol o•a e ra ID a miş olmaları. t.mıdan bijy. le ze ve meyv, Hali Müdürlıigiınjn vlı c ü,..,ıc..,n ,,.ı h bUsta ıza :ıt nıcrikalı gazeteciler d., bulun. azı lrJQCl ar nar • • 

l Almanlara kar ı hakiki bit 
sakat bir ;.,rnrı yll<und,,;, y~r. alını~tır. Bu sabdh kP-ııdisile gô. maktadır t b" k " 1 l'\ECİP .fo'AZIL Ki 'AK 'IIEK k · 

k ıd kl l' ·· t • · ·· B S ff t Se · Bıınla; :Sew.York Tinıes gaze- an ır UrUŞ aşagı - wu avcıııet rcphcsi ıdnm r. 
0 ız a ı aıını PVYe-•• guıı Y"-"• rn uglcrtııız . a ~ zer ışın 1 l I deınıyecelderi nok t ndan. 
~,, v~ btı lıustı>t' 'la 'd. ,J ırın 1.th .:.ık edilmekt.e bukınduihınu tesinden Harold Denııy ve Asso. satış yapıyor ar 11141 yılının soın ayında en '" • " ~ ' ~ ., benre :Mo<konnın sukutun. 
naıan dik··ntini rclbetmi~lik ııc İt•'TII bıldiriltcegin >c.yıe. dated Prı'>s'ılen Godfrey An- Bir;.,., gundcııh<>" Kımulu~, Fe. t"hemmiyl'tH harp hadisesi, dnn . onra belH olncaktır. 

Memnunivetlfl iigrrııdig .nnze nıi'itır tDe·.ı0;.nu 3 dncü Sd.hlı tlel t1er.,;;on'dttı riköy v" Kalyoncultullııgnndaki 3 fı- ı beliti )-1• kovanın sukutu ola. (Kremlin) Sarayının ()rıii· _________ .:.__:._ ____ =---------------------:::--0 r1nc.lı ekıJ{'k narhtan bı: unış nalc- ~aktır. Mu,ko\r• tlti ... ,•r dtiş11u .. ı.z, Ut' varıncıyn kadar Alınan r .. ( V A Z /
• y E T j . san!ylc un iki kuııı~ uluz parayo s • \Jral"lara kadar Avrupa Rııs.. dı•la nın kayıbıııt da DlllllS;",. 

H A R P tılmaktad>r Yapı ar tahkiltafö bu fı· yasının artık hi~b;r dddı mu· 
' ı · k ı ed 72 ' ınıya imk:in olmanıakla bna· 

l
ı rıncı arın d• K.:.ı.ra .:naa t. ·ek • ka\·enıet ytı\la~ına ~bip c>L 

kiluhık bt. ç ;ol omdo 1 Jl<'led•ycnin ber, kazantın kayıbile kayı. 
.__-''"'"-----------------~-'-----'--"------------""'· Jrnout coı\go gıiJi yö "' ekmek \>· mak>ızı.o Alıııau iradt><ine ge. hın k~yılıı .ıra•mdaki larkı 

Moskova garbında sların 
mu kabil taa r r uzu başladı! 

(.._Y..:.._A_Z_A_N_: _l_H_S.c__A_
0

N __ B_O __ R_A_ N_ E_s_k_i _Bükreş AtaşemiJite ri) 
l) Almaıılarm Moskova"" karşı 

ydptıkları bil.Yük ve toplu toarruz, 
alır zayiata .ra,çnen, on gUnc.tenbel'l 
.aynl :}iddetle devam ~meıt<edir. At .. a
bn kışın \"l! geri işlerinin güelıı'<leri 
içinde on gii.n süren bu büyük loıaı·ruz 

daha kaç ~ijn devanı edcl>iJJr. Al
manlaı· bu taarruzu nih-.~yt-t bır nm
ta daha ıyn~ şldrletıe il(.\-ri gotuı:t:bl
Urh.: , Bı..nd~n suı1ra auuu·uK it> r. ı. 

baL.lrlı. ı-.ınıya nı~cbur kalacnkhırdır. 

Yuni bir ıı.u içinde yap;.~ı .lklnn ıa
·arı·nzla. RuEJarıu merkez ordusunu. 
bir vey:ı iki renabından kıiş:ltn)ala ... 
n veya bılyilk bir yarma ytipaıak Rus 
eepheıdni d::ıi}.trnaları '-'C :M'<ıı-,'kova).1 

gtnı~eleri batır ve hayaı gelu)i,Yen 
sti:ıı>Iiı-.1el·e ~ fevka l,\cl~Jııtl(',{' ı).ı~ ... 

Wır. 
DilPkii yaı1nn1dJ tahn1in t' i 111 ız 

vı.>çh.i.le1 RutL:ır ... Io ... kı.n:a~ ... M \'(•A 

ya.khtşJlUJ olan Abrruı ;)Ol cenahını ı illilla··t_ ar.ıı,PH.la bir ge~ık at;mura ve 
geri atn1nk mnksacıı,.lc Klin _ Knll- ı ba:tt ! .. üyl~rı t.f"ltrnr gerı almıya mu-

"'n1n umunl1 istikanıetinde b1r muka· v01ff;lk ·Jh11 1ışlardl!", Rusların böyle 
bil taamm b~lamışlar ~ Alnı= <Dev•mı 3 üncti Sab11ede) 

lzmir vapurunda bir hadise l 
1 

'Kocası ile kavga eden 
: hamile bir kadın d - ı 
.nize üşü boğuldu 

Düıt iz~n1rd<"n 

karrru1yıp 11.?. rk.1Yıı>k t;ı - ~«cğioi kabul t-tmek litzrm• millihaı.a eLucl ... yeter. İn 
kar• wlarıeıır ı1c ı.: cl<:ne>uer hem dır. \ıe malzeme oluruk un1uın1 ,\L 
tam, h('m de nefisti.- li" " • !kat ktır- Sovyet lrudreti. Varşo~a ön. nıan kemiyeti Soyyet Rır. 
fl~ıuda B~lettiye.nin -erin bir -ÇtıVal- • lcrinde.n başlıyarak karış ka.. b d 
dan a.aoni 103 <ılt•nt'k çrkobıl.....,gin! . ya !"leh ri ün en sonra 
kabul ctıni• olduğu muhtacı •uaıdlı. nş müdafaayı tercih ettiğı ve yarıya da diisSt•, yine benrt 
Keyliyetin tetkik edilio norbm blr il ay müddetle mukavemet ""un müddet kıt'a çerçeve<>jaı. 
kuruıı ncuzıotııması i<"'P etmelrtedlr. edelıildiği Alınan taarruzu de rakipsizdir. 

Moıllowa latblde 

Almanlar şeh
re daha ziya

de yaklaştı 
Almanlar alev saçan 
tanklar kullanıyorlar 

Lonura 29 (AA.) - (B.B.C.) 
Vl kovava k~r•ı A oıen 1aaır • 
ı ~' • evan c·~ 111 Kt ·dır A lrrıfln • 

,,.., • v ::ı ' , faka... ta. 
...rr uz lıii! ıı n , lddırıı llllıhafaza 

enüude, bence OD mevcucli.. (Moskovıı)dan 'IClnra Se._ 
yetini Moslrova etrafında bal· yet mukavemenıııl, yarclmt'd. 
kalam1Jtır. Mcı&kova sukut e.. ordu ve malzeıne kaynaklan· 
docek oluna, birçoklarının 118 istinatsız, büyıik mikyasta 
inandığı ve inandımııya çallJ- bir çetecilik laJliyetinden üır. 
tığı gibi, Alınan ordulan k_.. tün kabul etıııi~ c bence iın. 
~ısında ciddi bir varlık temsil k!ln olın:ıdı~n:ı ti>re, i~te J'4% 
eden bir Sovyet cephesi ka.. haşmdadır ki, lıu yeni horp 
bul etmiye ~nce iıakiiıı kal. hadisl·,inin pnlltika çer~e' e-
mıız. •İnde ilk akisleri başbyncal: 
Eğn tlü~ olursa, , los· ve sark eeııhe,inin a(ıldıitı 

k°"anm stıkutile berabeı Al. ı;llnd~nbcri iddia ~ttiğinıiz in. 
nıanların ilan t'doceği insan giliı. - Alman rul.ı'imnsınm \'U. 

ve malzeıue ganimetinden an. kua ge1ip ~.-.tnnyl""teği a~dın.. 
la~ılacnğı gibi, Sovyetlcrin bu· lannııya ba,h~nctktır. 
güne kadar h r iki kıymet :\ıo\ko~a ~!rı.fmıdaki ı:n • 
zaviyeı.inden kayıpfo.n, lıence 1etlerin ilk ııcıı,-. -ı, yeni diiıı-
nPtık nihai mik~·ası do1damın' ,.a n111vol'tl!1~iniu ,.t ·a ınu,1 ... 

oıa,·ıık; Sovyetlerin bütün blı z~nc mıkan,.,lıfının ilk ha, 
sanayi ~e b am maclcle nmini. b<•rioi kat'i)ctl nrecektir, 
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~~--~~~--..... =--------~~~~~---....... 
1-JALK FİLOZOFU 

TERCÜME i ş i ~. 

Ilir Dıulınrrir ark. cin iki 
şairju, i,..ra&.1.ı edebiyatından 

bazı nıanzuın e•<rleri türk~e 
.ııaznıen tercümeye b~lamq 
olınalarını falihayır sa) arnk, 
bi7de de bu çıi(ınn ncılını~ ol. 
ma-;ıuı hararetle ka.t!jılıyor. 

F.n nıüfrit iddia)a göre, bu~ 
ılrbi c,,...,, bir ba~ka dile tercü· 
ınc ccfilc111(>Z. Edilirse, bir~ol.: 

r:yler ka: heder. Mantom ter. 
€Üme i"e, bu iddia sahipleriııin 
asli yanma J anaşıuadıkları bir 
fikirdir. 

tiiiro gelince: 

Şiirin iwlu, tehiri dehi giiç 
ı.:: ba1.ıl lll< ~i·re imkfınsızdır. 
fer<Uın i, na ıJ olabilir?. Man .. 
cmn t rtiimeler ;a11mna ha,lı· 
~an :ki şaid u lınh eden ar. 
k:':da .. ın, aldıg:ı nııs.allerin daha 
birincisinde İ1"nn ho)Tet 'o 
t~rııddiide dtişii)·or: 

J\c:Jba eserin sal.ıilJi, .f·ran ız 

'IERAZİLI:RI~ 

l\J UAYE!l:E::.I 

Gı>çenkrdc, bazı ~n:ırın ter:ızi
Jeri ınuayeııe edilıııi~ti. llir~ok k

razilcrin. ıco _ 2lıoJ gram eksik 
tart 1~1 görüldii. Bir orkada5, ba
:nc bu lıadis<>yi ~h)i<ı izah etti: 

- i tli!ıliık :nı?.ddeleriııde ta. 
sarrııf l~zım değil mi7. fin e.uof 
da, her nrnddr llztrinde, 100 • 2QO 

graın tasarrnf )·nımorl~r. l:'cna 
bir hizmet mı:. 

l Cl 7. 

i.irııagup mr-ı.arlı~ı at alttrı sa. 
1 sa ~ıkarıldı. Iklıcr mclre mu.. 

ra\ıbaı 150 liraya imi~. E:r hii.ı iik 
apart.monlık nr>:ı dJ taın~ııı UO 

bin lira~a satılıyoruıı.ı~. 
Artık, 128 bin lira yalnız ana· 

5Ula >·erilin.-, aparıımz.ıın dikil. 

me i için kaç lirıı ;:uf•dilccek, 

kimhiUr?. 
Bu ucu7. n kelepir ar-alaı~ ka. 

~lrllll)'R1JJl11 bol'i ... 

REŞAT FEYZi 

şairi, 1nı '<lİ7.leri bö~·Ie ıni söy. 
Jeıni~tir'!. Onun !.Özleri bu ka· 
d<>r basit, zc• ksiz ,.e kuru, ke. 
litnc1l'r bu derece insica1n~ız 
ıuıdı.r?. 

Tcrciiıııe lıarilı.uliıde 'apıl. 
llllŞ olabilir. Fakat öyle kelime· 
Jer ve mısralar vardır ki, ktndi 
dillerinin kalıplan •·e c:ilmlele. 
ri içinde güzeldir. Okuya.ular, 
hir ~iir lcn.-t ve zevkini tadar· 
!ar. Tcnilnıe) c lı.alkıttığınız 
78ınan, bütün bu giiı~l!ikler 

ka~bolur. 

Bl7., gen!": c:-npta (;arp c~er .. 
terinin tercünı-.·1eı-inc ınuhta .. 
eıı. İtinalı vcı dotra tcrtiime· 
lcr .. fakat. ben, yafoız, edebi 

t.:rlcr teı-cün1e edii~111e1... di .. 

~·en ınüfrllleriıı ~iir .bahsindeki 
jddi:ılaı·ıns Jıak \' cri;rornnı. 

Biı- giiıel ıu:ınzuıno, l'ir hn~ .. 
ka-dile :rinc ınanıtunc o1nt·:.ık 
terciiıue ediJemez. 

1 Sular idaresinde 
· ikramiye faslı ! 

Yeni bütçeye ikrami- ı 
yeler için ı 

36 bin lira konulmuş ( j 
Salar İtiares.ııin 1942 l.ıtitçe - 1 

&.71<' ikramiyr- Ye tazın. n'1t ola «ak 1 
otuz altı bin lira bl:r pııı:a ~oı:ul. ı 
mu.:j'ur. 

Dal'\ilaı:ezeyc ·ardı!"l iç'n 5501 
!'ı-cı 40 1ku-.. ~ ayr.!rr.ı~Lr •llru· ... ı 
er ahlar• faslına ıso <600 ıır O<o. 
nul'Il -tur. Mü:.et'.et'l''k masr~f:3r 
.rln on b ı: altı y;iz L.ra t 0 !, is o. 
!urunu tru ı. 

o:İ nk•!ôp tarihi-. derıine :ı:eni 
prole örier tayin edildi 

l'" Vtr$:te soı: suıı! ta ebe.e -
r'ı e .rk•" 1 ·.ırJ1h dcrsl•r.nl 
' -. . Ank~r II.ıku:. F:ıi<ü! es: 
pr örlcriie baz: meb'usiarm 
profe;iirl~k.ten çelcilmeleri .Uze • 
r!nc şclı ri.ıciz ün: versiteslıı.ce 
c·n~~ lap tarih•, ve cCt::rrJıut':jet 

~j.. • c.~r ~.r· 1>r0!esiirlfrkkrı. 
n~ Dvç"' rıt B. l_T.:ı\LJ% .. '\..Oacl!tn ile 
pr'>fcs~~ B. 11 fa ve:dc·t tayin v. 
hı -<iarda·. 

Bir tuzruhu muhtekiri 
yakalandı 

~~G'I~ 1 Günü~ meselesi 
.......,ıJ]~ül ~' 01· A bp, - ~ Pastacı dOlıtlıtADIDID 1 5 ra Ö CI la f8 I • 

P; .. toc~~!.~!ıi·~~uliçıuyc çin kepe satmıyor? 
n1 rnuessc~c!erdi.r. Daha CV\'ell• i , mu
haıleb!ci!er, ~ ercı.Jer. t::ıthcı~ ... r ar
dı. !;.ıhhn yn, ala!rar.gilla~tJ;;tan wn
ra. p~<;t.J.t."llar türedi. 

Ş:.n:di, ı·l:k, r.kı~ta lMo.li yasa:,, .:\
caba, past.:.cı dUkkfı:nl.itrm.Jn ismi rıe 
ol.;.cs.it7 ÖJ·:e bir mties~.e~e h~ .. ı;ıe geı
di!~r kiti' tıcil~rını ta~!dıklılrı ır..addc
yl yapıı> :..ot<·~ıyorl;:,r. tTn~ı.ımlyetle 

tlastac~ dUkkanlan, ıroodern bir k:th\·e
hane, ga?ino veya .. nt.7. r ı:alon\4 de-
n1ekt:r. . 

Bir aik'"tlatınızı, ptJstarı dl.ilk;..ır..l.U
da l~:!.ı;lers:niz. Sev~il:n11ıe rar.de-.·ıı
l!UZ tü~u pa.;,ta.c, <iıi 1r:c&ıı1nd:h1 !I l~; .. 
pc:~t~cı üki..,ınma g r:•;.a. 'f•· ... ' 
n•ur ...... ln l r gı.ı 'Ür·L uz ti. r 
lt.aptd:!dU". r.1\·ıtı:.adly~ \:O ırsız-

l:kJa bir r. l'l .ı;LM1 !'. !" · be :lt' rktt~

dfrler. Eger, Mk•:ven k::dın. 'ie, b:~ 

tabl gl·lt>ı.'eit ol.-ı'l e."krk,-~ Bl"kLyl.:n 
<·ı'kt-k :~e ge1ecek ulan kfl.d:~dır 

Uu bekleyişler belit olUI' Yl·J:lt:-~·cıc 

bir h.t.)~CJn \'t: c.ndtşe \ttrr :r, ,\:::aba 
ı;elec <'k mi? Geç roı kalac. : K::ı.pı

y1 gozlryt'n bal:• lar, 3rnda ur de-, .. J.· 

• to. k~ıyar ~aat k '=":· 
:-:arıt, br"- r. r ·- ır. l>J a .. 

Pa.,.• c• c: · •nt J: Uı.. t Z(I dM• ~-
Finae lıfr ik tJi!"> '" ·ur ·ra .m Jr
d3"!: su iç 1r r:eklcr,c:ı .ı: ~\ gı. t-aro 
saatfnde ,gc c, .;'E>ll • bir nt!es aı:
P.ır fıu i :.:ıır1 ~> d n t:~: .n n üc!ch:-t ı 
bir ı -=t:ıc L., k3r ndn ot\i"'UP rasta 
yed 1tleri n .dirrn \al;ld..r 

ı-:ıı:cr, ır.n · :n b:ışı lol bc::?.k ise, 
onla!', hak:kateı~ otl·rrr.ıya, !Jas~, şe

kerle e, muballeh , dond~a yr ~ye 
vL~ya ç:ıy i~~:iye geLn Jı.:rd!r ı•~t:ı.cı 

düklcl.--ıl ... nm ı~er.e lcri..nc m:-ıhstıs b1r 
h:ıvnn, l ot":.ıf.U, izl' ~ , dı...rgunlw~ı 

'i:!!'dır. Orada herkes, yaviJ.i ıesle k~ 
::ı~· t r. lf<'1e ınıısa. ba; ~ındiı.kl çif;.i.er, 
L!rt(r~crinin gözler~ne OO...\t.~rak1 fısıl
dar gıbi konı t::rlur, aı-Ja~1r4.ir. 

Pastac-:. dükkanları ekseriye~ le 103-
tur Fakat, be.na ril~rr rr., günC.itlert 
~ektrlk yakılıua~ •C'k :ı<i<.:-t dt.:"ğildir. 
Çtr.:::k!.1, elek'"• 1k 1 ıi: nyı:J1nlı.!.: yapar. 
Ayı nJ k. t.:chrclerl a<·ıkttt.n at;1ı::;a tıC'lU 
C"<;t Il.a n ':., Ltırnda lJt-t..~ıyPnler, 
pelc he!l o • al :r \" zlff sUik ve 
gı.l f'll t , on· 

t'urJt , oJatJlilr , bir :ıl~:ıniJl. '()... 
:i:W"Joı prpar Soru-a, l./r t~düf1e: 

- Oh ı\J~~ veı 1::: .. tıU ııca :t.nil, 
f ıa_, ~attc !ılarc~ ı~ t:·h~r .. edc ne 
~rıyordun ! . 

n;~_. iın:ıl1 • nd.ı lı:ızı suallere rr.a
n:,z. k.cl!o~!>.!:ir 

T:ı.:-iki tc'•y1<' c ap \ ... T;r: 
\tık yorulmı: -'tLr:1 da.. bir ı:a; 

lve g:trr.ı:c;tim .. 
O etti tt\: UD \"erir: 
- \Tv'-; t.-:ıı11m .• 1ı3!.J:ldt?n. öyle t*k 

<;ay icu; iye $liruıit;t' bCH7.~. yoı.-dun .• 
go · n -.. d.a rd. ı\tpacı 'o.ı.:n:.rcs-u 

g ıi <iıltj.ın,..eli ..jın .• Yo~tsa0 . 

!o..·~e pa act ve fı4:.~ı1ı.n l JL-iye.;1 
de bu kud·ır .• 

R. SABiT 

Şehrimiz 
kardan 

Arabacıları ihti
dert ganılJorlar 

Şehrimiz ilısaıt ve _;ük ta~ıyan 1 
r.rahacılan !:ayvan yc!l"i ve bil
Jıa»sa kfpek fintınin yükst--kl:ği•ı-

1 

deı~. ;:epek. i~inde ?ernk€'n·iecile .. 
rrı ı .• i ih ıkitra kada• \·a>'d:rdıkc 

'umdan şikıiy<'t <'lrr.ektroider. 
Aralı.cılar, bir ırııhdtririrroze dt'
rri~:k·rct..:r ki: 

- Tcopral; l\lahodü Ofüi. kc-
pek sa•~ı:lsra kcpcğ'n topLn kL 
I=nu 5.5 kuruştan H ır.d.-t~dı.r. 

Bunun ııaktye •nasra[ır.1 kılo b~ 
şıııa 20 par:ı faacdelım. DUkl:iın· 
lara 6 ku:u;a malolııyeır den.ek
t:r. Kiloda 1,5 1."Ul"Wj da zam ya. 

pıbın; ~<ı ı aldc ~.5 .~lıt<:~a satıl. 
a ıyi bir kiır bırak:r. Halbuki, 

10 h"U!o_<tan aşağı satmıyorlar. 

Dil§üııüni.ız 5,5 kuruş nHede, 10 
lrnruş ııere<le? Eğer Tvprak Mah. 
sullel"l uiisi b:ze doğrudan doğ
ruy" 'k<v<:>< :,,ıtsa. kepc.l' bize de 
5.5 kuruşun rr.alolaciliır. Çi.ın
kü kenrh a.rab3Jarımızla .ır.Jhal. 
!erimize tlliınz. Duyduk k.i; dört 
hayvar.., olana da Ofis·k€pek ,-c.. 
retı:k:.ir. Ba.:;ia.r:.ınız, neıhiyc-1eri- ı 
<1'.ize mılracaatle bunu ta.'<lik <<fon 
\"<'Sika aldık. Ofise mürac .. &t et
tik. Ofisten bize şu cevabı \'erdi. 
ler: 

• TP§kiliıtı7'ız, ancak 40 hay-. 
v•ndan asağ, o!mıyaııla:a t-0ptan 
kepc·k ,·a·ıı:c;;e müsaittir. Pera· 

kcnu~ ile ı~e,gul olacak halde de
ğildir.• 
ArabacJ~r, muharririınizc deı;t. 

leri• : s~i:,-·lem 'ye de\·t'm (;\ 1r: )c:. 
dir· 

- E !h1 O!~:-;iıı teşkilatı r,1ti.'>.:ıı~ 

<i.c~i~d:r. Ancak n:o1.il1lü 11aki.l ya
s. t.iil.;rının az old .ı:tu su zan: arda 
İstar.b-al arabacıl~rtr rr.ühim ,·c:
zife d'.iş.mcktedir. Biz <le 1"1 bır 

zmn ınc!lcle~i ınc.yadana ç!.k;ır~- · 
lım. Bl'nu dilşı·nmü:;onu. :!O ~
ı-abı~. bır yere gels!'k, 40 lıay\·a· 
mıı vlur. Ofu; bize bu şekilde 

kepek vcreır z mi? Sonı·a ) ır
mım:zin he~ vakit bir araya gd. 
lli€Si gil\tÜr. Bazı kC'rc h{'pİrn
zin ba-d('n para" da olmaz; onun 
içir. bu ı~ herhnldc ııir çare \,u
luı;ıralı &IC'<liye yeya Ofis pc~ 
rakPnde s;_..ıj n'!erkf'zl~ı-i açrr:ıı.lı . 

dır ... 
Son Telgi'af - Şehrimiz araba. 

cılarının hu şL1dıyelin! Toprak 
l\fahsulleri Ofisinin Ye Be!roıyc-
ı1irı. nazarı di.kkaUn~ koyuyoruz. 
Ha.1<.i ·aten perakende !iatle top
!,;uı ar •• , nda bir misli fark bulun. 
. r.a.;,ı göz göre göre bir ihtikaT. 
clır. Bur.a ;r.il3a~dc ı..dip '"r~b~cı

ları mııtaıa~nr etmeK ise lıi<: de 
dogru değildir. işin chcmmiydle 
tedkik edilerek arabrıcılarm bu 
derdine bir çare bulunmasını te
menni !'deıü. 

Çatı arasında bulaşık yıka
nırsa elbette ev tutuşur ! 

Teşvikiyede büyük bir apartmanın iki 
katı bu yüzden dün yandı 1 

Dün !\.1i1çkr.da bir yangın ç-ı;;:,ı~'ıitır: 

YE.ngı.n, Te~\·ikiyc ca<ld .lt. de i. ak 
K<>Af'n!n sahibi oldUb"'\l alt;. katlı gü
neş ::ıpe::1ın1anının r,ıı.tı :ır~ınd:ı.n r·ık

JJ'..l hr Bur:ıda 6 nuın::p·ah dairede o
t.uran tUccard. n ~o lull~h nınf:'l'·;ı ah
çıaa Mustafa <.ı\.urn111>\d.a 'ıı-. bl\l•:l.ı,fa 

t<:.b.cl:: y:k:ı kc-r.. dL!mnn göitPÜl, e\'-

1 velcl kopıcı \'e h:ın1ull<ıra hnlıer ver
nı • .ş fakat bunla:-, ateşin r,.eı-edcn çJ.k .. 
t,ılını ı;;iı cn:eır, ~.fler, hunun Uz erine 
SaC:~ı11a1'.Jn ojj;lur.a ht.Ccr vcrilmiii ve 
b:lce.nın tulu ,.....l~Ş olnins:. ihU:.,-!uLndeı: 
bah.<:f' iiltr•::Ok it~a;y('yc ha1lC1" ver~l:r.e

sl 1. tt."ll.njştJr. 

AYVAN 
SATIŞI! 

Beher Kertenkele ve 
Kediyi Tıp Fakültesi 
1 liraya satın alıyor ! 

Üıı:iv<·rs:;te Tıp Fafaültdi, lii
::Oci srnıf talebderl.ııe canlı hay. 
\'Jıılar i...'zcrinde \'eri.kon tatbiki 
dersler içiıı, ta\•şan, J<öpck, kc
d~ kcrterıkelt> kaplumbağa, yı • 
lan gibi lıayrnııfar birer lira mu. 
1rn-bi!inde satm almma'kta<lır. 

B'..I işl kenfücr:r.e san'at itt.!.. 
Jı,z t'<lcn birkaç Krptı !kedi, ki.i. 
~k, foertcnkı:lıe, kaplumbaı;a, 
y.lnn l<ıpla>·ıp ün:,·crsite Tıp Fa. 
küllesıııe s.. r k ·kl L~Ç yolunu 
bulmu~laı-d:1 

Yalnız 43 derecelik rakı 
çıkarılacağı doğru değil! 
Rakt ıma • ııın 50, 4ö dtrccc • 

den 43 d-errcc;e iııd.rikceği l:ak. 
k:ı::da son günlerde bazı ~~y!alar 
~ıkm~~tir. Bu;.a; ~n1al.aiın üzürn 
ronı~ı yel'-"11P '11c~r. s"masır dan 
ırr.:ıl L'Üil<-ccğı de ih\v"e oh.ırmu<.'.., 
tur. 

r.rr-sc! ~.-i, i. h · :ı .. lar Urrıı;m 
:!\Iüdürlüğüı"ll .n t&hkik cliik. AL. 
<lığ,mız n·alurnala göre 50, 45 
deı't?celik rakıbrın 43 del't'<:e;-oe 
~ndixilcccği, üzüm son1JSin1n or .. 
tııdar. kalclmlar.ok yNine ydnız 

ı incir soıhtısı v.er;Jı:ccği ~ayiaiarı 
ıdoğru <le il(1tr. 

Bugünden itibaren Ete 10 
Kuruş Zam Yapıldı 

Ot fi~tındc· ve nLkliye ücreL 
krındc görül .. n yük_elm" üzeri· 
ne l\lürnkabe Komisyonu koyun 
dine kilo başma 10 kuru~ zam 
yapn:. •ır. Za . bug"nden ili~a. 
r<'n muteber:lir. Bintenaleyh ev
,·elcc perakende 57,5 kuru~a olan 
karaman eti 67,5 kı..r-ışa, 6!!.5 ku· 
ı'U~ olan k: n·cık ve dağlıç T.!.5 
h'"U!'"u~a satıl 'i<:'a ktır. 

Kil ÇOK I:ABiRLın 

ViLAYET Vt! BELEDiYE: 
+ Beynzıt Kaz~sı TAdilô.t Komi3-

yonu iizahğına Şehir Mecli:.i tara
fından Il. M..ıc}• Okky intihip olun
ınuştur. 

MA.AI'.IF, ÜNiVERSiTE: 
+ Sıhhat . ~ iid.L'.·lü,ıh.ı tar:ırından 

yaptırılan tetkfk.lcı.- ııe•ice.slnde okul
Inrda çiçek ,.e diğe-r ~alt hastalıklar 

bulc.nn,adığı gOı:illmiı~li.~:-. 

R\(;OADDA..'i 

('1,Lİ\"OR 

{;.-zett·l~r J~.tbi.'r \'e-ccli. Tünel 

kayı~ı Ba dada geldi. Yanlı~ he· 

s~ıı lla~daddan döner, duler. Tü. 

nd ka) ı ının Boğd d.lan geli~i de 
garip. 

Bej nııtta Okcu;arda 5~ nu • 
·n:ı•atla ;.ıkt:ır fi"rafr'iin. • u.,,-,.hu 
f'atlet ndc ht k:tr yapt.~.ıı.dc.n 
yakalıouaro · Adlıycye ven~« • 
tir. 

1 Gönüllü Jandarma 
1 kaydına başlanlldı 

Hayatta Muvaffak Olmanın 
Sırları 

Bu .:k am saat sekiz,ıe Cağal. 
oğlundaki Emiıı<lnı.i Halke\· s.ı... 

lunLında un~c.n:a rnuh:ırr.:.!" "-~ ro
manD l,ker ıkr Fahr<>ttin &rt<:Ui 
tarofıı.dan (Hayatta rnuyaffak 
olır.al':n \·ollon) mevzulıı cok 1 
enler~an ·bn· konferans Yerik. 
cckt:r. Arkrıda:;:ımız bu konfPran
smda, Eski Ye Yeni Düny~da 
meşhur iki i.7 adam nın nasıl 
munfiak olduğunu ;,nlatacaktır. 

1·"' gm yerı.ne gelen Hfa1ye, :.par· 
ltınan!:ıı. üst kal:nın yJnınn?:t:ı. oldt.:
ı&unı.:. gurmlt$ \ c bütün ek!bi ç-a~ını
~k iJU.r,c!ürı .• c·ğ bl1şlamı~tır. Ate~, üst 
kat 6 r:tılT'i. .(tı' d:tiT<" yo1:d1ktan '-:(•""'
ra S{•t1dıi \.i.Jt_b!J.n~•<.Jtl ••• \tc~!n, lı:ı.ca

dan de~"l~ ı.ie, ~'lı ..statanıı. bulundugu 
<;lll. ara-:ınd:ı ~bakl"rL !'lk.Jrker.. sıç. 
l·aya.-. !~· .. ·ılctr.1 ::u-Can c;ı!t• ğl nı::kı ıl

ın::tkt:ıdtr 

* Ortaokutlerd•ki ! ·kir talebeye 
ü~le yeıneğl '\cnlınest, kit:ıp gibi ihU.. 
yarlar;nın tcaıln .. tetı;lk edl':.;T.ekte
dJr, 

Ti CARET V • SANAYi: 
* Tütün ply.l~:ı.st Birinc:ikfını.uı 

Acab<ı1, \-ı:-l: h'c 1·unel ha~:ı ... uun 

dit~ijuüinı ni~ olıua~ındnıı dogan 

~an!ı~ttk ını ~imrli, Ba~ılatlrlau 

dilniip gc·li.) or?. 

ll'!\"'f AZA..\I 

il ;\R l·lU:IT 

•Siit fiatlcri mnntazaınau J·iik. 

tcli:lüt.• 

Bir enete böylo bir serle• ha 
ko~ mu~. Aferin si.ıtçillerr .. De
mek, intizamı kaybetmiyorlar. 
Mııntaıam hareket etsinler de, fi. 
allerin arluuı;ı elıemıııi~clli de. 
ğiL Asd şikayetimi•, gelişigiizel 

lıareketlecıleııdir. 

AHMET RA.UF 

Tefrika 

Bir hesap meı'eleıı 
İslknbu...'l ÇUlt uza:. "lır,ty;ın b<l<l 

OClun m :ıt 1.-.:al..ı:"'.'lnd..-ı piyasa n :u:r?. 
B·ı LL<-\ ııl!ı ca C' len bı. do. tuL. uz b;
Zl', .. ...._ ~:r r. ~ kknt izah:ıu verdl: 

c. - İk! ~ç ı;ıy ev·ı·cl, odunu;n :~:ıostı 
ot 12 par.;yo ~ naJlll:rord-... Şimdi, 
kt k µar y .. topta!! ;ılın.yor. \•P. orJ.-
1nrd • bu t.atın \o!. pahalı .ulô.~ru le
n s !uyor.• 

Bı.z, İstanu·1lu dü~ü.ndük. n:r çeki 
odu:ı. 250 kUod.tıl". lk!ıı~k, b~h ::ti,;1-
rr.iL Y"rlerjn fi2ti ile 250 kı.:nı:; de
rt.ek.tir, 

Çe'<! ba~o. b'r ;ıra da n•kllye ,-e 
sair ır.r.sr;.u;~.r 1.or.ın. ı.:.~cmcd.nJz, Ht1 

ı.,. koıun. Koı; tı..ıc.r'I. Düşilzıun b:ı
ka~un. ... 

BORHAN CEVAT 

No : 31 

Çıplak Model 
Ycızan : NEZiHE MUHi DDiN 

_ _ _ ,J 

- Fat ... L nJl;U\ .;,fr mı d •• e.? iyi olrr.ı
,. u\! ~h.ır ... uUaka ültr~.'I.·• .. 
Tole IU'i'fe eım U. T "' cd rg'ni 
.... ylcu. i!-ti •• lJeruet: bunl.z:..r la.zun ..• 

"'1mı ilk dc!a lçlndr3 gele:> b•• ~-
L ., d · 

- N cin?! ••• 
llu tek kell!llede k:.."<k bir Jı.:ıy:;tın 
a·ı '" d•rln aosı v:.rdı, .Reşat tit. 

1 d.ı.. Dıfilş!ık \"e teınlz bah--ışl:ırl r.t"mll 
b r 1Ju!ut13 .k.a1·arm·::tı. 

c.e-ı-an \.·cnnty.:ı.:l!u. e ·!n, ı..:rl~:ıda. 

§ nın yere et.ten mert ve kJv\ etli b<t. ı 
ıına ~ :ı 'e &ofret glb: l:üç!lk hisler! 
( l ,,·en asil tir izUrıı.pta baktı. Son-

onu te,..,tlı etmdı: lst1ycn püriiT. 

"""• h~ti! ve ıerkalll lılr :e. 
- ı:Cjll, k.rdoş ın -<!ed!· •• c:ı ede. 

r ı .L'la • '&ana alt cylerd.en ko... 
n -:- .. ya1rm .•• -So-c korl:nk ve t.t· 
rl'k d~ m e~' .. Sana b zı rlcala:-ım 
'11.rd Ne yaptın? ••• 

ı · · t sııı::ınaL. . . lllücrb başını 
kaıdırdı. Gii 1" ı uz b , acı ile 
1;,...ı.ülerek.: 

- llt'p L t:ıınam -diye ft::.l!.t!ı.-1l- a
tı h:ıl;rnlf!nnı tnzele'!tie;tten t.:t!d:c.di
ğ.m f tn b.ınsctmek!C.4 ('tKf,ılyor-
aı.=.m.o B., ac •• n:ı- ~CJ 1.ıwna n.'..nn 
!r .c;..ô.trı t!"'v~ !~jyo.u .... 

- S •• a ~. :r..ath:u ,o, .k.u;•\ .::iir 
R ~;ı;tcto :n ... ?'ak:-ı.t tı~a düşen bu 
\oırl!e!erl y2ram nıe\c.1· tabii -;ok .:r,c .. 
Yt' U.'Ti? ••• 

fleş4t elini cebine .,1-k:.rak bir ta-
k.m 1;;.R;:ıllar çi.ka.ıtr~:ca lzalı.. '\'erı. 
yc:-.hı: 

- I-fD-~ ı"le.fentlic.in k..-'\bıi y:ıpıldt 

Se iın... f\Iubstek ve ~zit bir tUrbc 
ellı! oldu •.. Ye h<r iki li' g(i!ıde bir 
kere ı~on ğa gid !yurı.0.:n, OJ.asını .. ">.en .. 
di et:mle c.:nzelUyor..u.-u.. •• Sank, iı;•n
d b'ı.gi4ı ç ..... mı~l.l aksama dOt;ccek. 
nı.~ zonnod'yonım ... !llcv!Ol ta okut
tum. Cuma g\inl<-ri tebil yoptırıyo. 
rum ... Ve ...... Her bolla ellml~ knb. 
rlne en taze ve nadide çiçekler gö_ 
türilyorum .•• Seliuı b.;-dcn bir ~-·cuk 
gibı hl kır k yü.zinü eae-r;; ·le ö.rt
t~ 

J, darın C~d kL ta' .ı )C • 

ti~tiıil.mı-k ur.ere oı-t.~ mckıcp 

:nuıı:.kı.rdan ıı '" ..ı jaı.d...:. 
ur..a l:cı)ıclolunm..ı .... a ba~.dn1l .. 
mı• rr. 

Bun'ar m~k~pl 2 ser \;'.ı~nk 
yıl oku) ac·a:<.lar '\C ayn. ~Ju'at~ .. 
da askcrlk h12m. tl,rııı:i de tfa 
oı.t,.. ob.caklııroır. G<•dik!i mc.k.. 
!cb.ııi r~~' affa1<iyctle ikmal e • 
C.cnlc re an un ucıbircc- 4.;ıs~ 

İJ.\:aki cr'"lc ctI ... •ltlrt Ura ı·cr le .. 
cE.kt.ir. H r.nct! r:Ue dC\·aın «ln -
!erse ~üz otuz ciört 1-a~·a k~d:<r 
ınaa~ {!~abile«·k~rJ 

Hava $eferleri ay batında 
tatil edilecelı 

De\·lı:t }!"''~.Yo.i!arl Um·L.m l\iü. 
,tiirlüğli; isıar.bul - Ankara ve 
A::lrnr:ı - Adana ar~ındakl yol. 
cu tayyareler; ın 1 k~nur.uev • 
,-elden itibaren ta'Ll ~dH.m-csi.ıı.i 
kararlaşt1rmı~tır 

Sef~.r*re Hki.ıa!ıa:·da 
başlanacaktır. 

- Aı~r.ec:ı:ı.n ... AnnrcJgıın... Be· 
nim z3\•allı Ann<'c'.ğiın ... 

Re$at ta ses.s•.ı ;7CSS~.! ;ıe:!..:ynra..: :ır
kada:}Jna el türınektc>n ce!~i~:yo .. du ... 
İ.!t~ s:~~c uzun tJz:ııı .. glo.;<htar.. Sug
nak ge< ~l.. h o w· .1 Sc? ;. i:-JJ.;-Ct~l~ 
b:ı.:;:ını kzıhht'th: 

- lk-!'l ebecij b". 'lıiic:-;ntİT.! •• , Kcn.
diı .i as!a .,.t(('ltniy CL'Ginıf. .. 

- Ikn de scıtiıılc bcr bt'r' ..• 
lll'Şa.1. ha nı.:: +i:<.l!lnı yıapı.!klan 

sonra lıo-:,:nıd·: 

Hjı ... u ci.ırU:.ı \'ç ktıll"l<aL bt'ııl~ı;

Qır! ... ~ .. li,.·' Sc:n. :,cn<.i 1ü itham clnıi
YC ha.kk.Jn yok! ... O :sent afıetr.ıf~t:r. 

Fakat ben dünyautn eıı ı;ctü blr nlah
liı.kuyum •.• Beni döv ... Bana dünya
nın en acı sü~crial süyle ... 1'"".ııt:ıt ri
ca r·lerr!n, )·a!,·i'.nr11n ~:ına Scl!ıı '··· 
Kt·"'d r. .ıllôurmc!... Bunu görr.ııyc
yim ne ohır7. Çek 1 ;ğiın 1; ::cısını k.i
fi göı- bana. ... SC'niu de y:-ovaş yavav 
sunôilgilnü lxına gostenııc! .. 

ScHrn l.ıu. mtrt ger.ç z .. kad .. ının 
hak.iki \'c SSin.!..lll ~ctını yaiınc..an 
duy"'rtık s:ırsılmıştı.. Adti..1 kendi 
iıtırabını unı::muş. gibi o.aa doÇu a• 
tılıırak kucakladı: 

- ne;!t.t! Knrcleşhn benim!.. De-
trf'k ~en btı katla.L· muztarlp:ıin'!! ... 

- Tobmiıılndcn de !azla! ... 
- Fakat n'cin'! 
neıot bo~.ılur ı;:bl.; 

PoJta. telgraf müteka;t 
ve Yf'l İmleri 

Şehrırıı.z Posta, Telgraf ,.c Te. 
ldon Idartsi~drn moaş almakla 
olan mü'oeka>t. <:ytam ye craın' • 
lin üc; aylık rr.a:..ı~larının le\7i o.. 
lımmas:na 1 Jdinunu!'\·vel pazar. 
trsi pünlinden •tıbarcn başlanı -
1< caktır. 

n· :{ur taı-a!tan bunlaroan Z'
roa•. Bar. ka.sından iskonto sure
tile n1aas alanlara 3 "~ilnunuc,· • 
'el pcr~ gününde yeni cüz. 
danları verilecektir. 

Rc..,,it ohnıyanlarla yü~k tah
s'Jd<: bcılıınanfar;n yoklamaları 
;se de\am ctrr.ekiedir. 

- Niçın ıni~t ·diye bıledi- Niçin 
nr.'.'. Ba~..a te-kn:ı.r tetınne!. .. Niç~rı ol
duğunu 1 il:ı.i)-or musun? ... 

- Tcb:ı bıliynrum ... Dcninı acıln ... 
rım !'en~ ıneyus ediyor .. . 

- O :;adar mı san1yor.'.iun?! 
Sel:ın rn<tu. llcşat söyledi: 

- Den lı talo.nn:ı blliyorum ... On
l::ınn affını d~il, fJkat senin tekrar 
~-aş::ciıf,ı~n ~ürrnek hı:tiyorttm!. .. 

ıı. t ~O~lll"'ıc'"n:ınnuzı 
et lşti•r. &lua'. 

\~ı;ı.~t ı..·)<, etti: 

rka 

- IJu o4un.ız! .. İ.;ter::ien \,eni ko\" 1
• 

1''< kat ~ı yine keneli lı..a:ınc b1rat;-
D"'-ı~·aci:ı • .' .. 

- r.ı#f .. y;;.pn1arr:ı lst!)'(,n:un~ 

- Üne~ t('davi edilmekliğıni. .. Son .. 
ra dı. b.r:.::z hny~ta nvdct etıneni. .• 
Biraz olswl. snn·a!ıt.la meş~ı.ıl ol.. 
çiftlik de renin i·~in 1-:cv'~1l1 lıix n~eş· 
galc olabilir •• l[Jycıta diin Sclün1 ha
yata dôn! .. 

Reşat, Nuranla ~ellm aı-.ısında ge~ 

çen son ,.:..k'ay:. b.lmiyord::.ı, F::ıkat 

bütün Lnı h .<r tler arc!itr.da ondn gör .. 
gesinl s~ı;:yurdu. Ve SeUmiıı ıüa bul
ıra:anda rrıı.r!l ı~e !~t'l ,.e ır.::e:::.sir bir 
tarc oh::cağınt di!~tlnü.yo~u. Dogru- j 
d~r~ dogr 1ya .. ·u:-.:ın! J,;:olund:.ın tutup 
7 .. :!1.ıç 1\;~·.rmt'k l:Jryl<ıı•<lc l<ll, bu belki ı 

(Oc,·uu Var) 

Ev
1 

flO buı r~y,'\ 'ligort ... lt bc~~ın. 

Jnakta.dır. B. 5adoll4.ııın Uair~;ndeki 

C$yal r dıı • .t\r .... t!olu Sigorta ~!.rk~t:n
ctc fi~~ .... rtalalu·. An(·&k, Il. Sad.·11: h 
İmı.irde- aldı..~, ııd:ın :Gtç J:ı·aya = gor
talı old.uğ-.ı .:ınla,: lam~x:1;tJ r. 
.. Dile gece Taı·l.i b:::ııında )~rızıcı. ~·oka
ğında Oir ~\' t.tu~nıu ve ~·anı-nışt:r. 

ort~.ı.. rd'3. daKru ~;çı~.::.caktır . .Bu se
tıC! ltih.in rekoltesi un~uıniyetlc iyidir 
,.e Ui:~'tlinen 5-l - 55 ı • ..;.lyou tıraftn• 

c. ulır * 'Ilili İhrıJcat Biı·li~i dtin l0p
l;,rıını.!), ı milyon U: ... lık bir ~ir~et 

t<':ı;kilinl' karat Yermi~Hr. * Dün bit a tuı !?Gtl lruruş~an sa.
hlını~tır. 

EDE B İ ROMAN No. 3 

Çıldıran Kadın 
Y azan: ETEM iZZET BENiCE 

ona b:o'nı dökn,ek; <Wuçl:ı.rı.;,ı a
vu"lanna, dudaklarım dudakla • 
rına almak, Sıtrlıoş ve b!tkin kcr~ 
dinden geçmek 1»1.i.yor. 

Kecdet biraz gözlerinin i.;:ııe 
baktı mı. o da ela !>aygın gö1.le -
rın: Necdet'n gözll'riıır: gömiiy-0r, 
ışrğını emiyor, söndüri.i~ror; sonra 
çılgın ç:lgın gülüyor. GülNken vü. 
cudünı.ın her tarafı kırıLyor, lıı:r 
oynr.1' '-'€Ti bir ·i'='ht-ct kaynağ gibi 
çağh~·or, Büyülüyor, tahr'-.1< edi -
yor. çıı,ııı tıyor. fak.1t elll!L' el bile 
değd.:rm::.·o:. B;r: muhtcrJ~. bôri 
muht~riz. 

Saat yfrm "' i caldı. Bir saniye 
gözler', lxbc klcr:nfn k&ynağından 
bir ay nibl ıie\"irle devrile. yuv<.ır .. 
lana yu·.~arl.:.r.a d'C:\'1Erieıt T1t~Ual... 
liin1n mR\··iŞ gözi'er2!li; t:ık·ldr; .~: .. 
k!n,:·r~ ddrr:cı ı-1.ırırırla yanan, s: • 
rurl{'rini ka.ı;.-u1 ;;t:h\-Lt alcv:nin 
gıcıkladığı rit•rin bir ar7.U c]ı, zih. 
ııinckn <iiyie ;,:r f;·kri koptu· 

- Ntcdet ne duruyorsun?. Kol. 
:adıgın fırsat, bundan ba~ka tür. 
liisü ınüdür? Kalk, hemen boy-
1'Una .t:I, öp öp .. Son:a, ağzmı :J. 
kufak ddiklcrine <laya, S'l:sinin 
bütC.n 'kuv,ctile: •Seni sedye . 
rum!• d;ye haykır! .. 
Bur.ı yapmld:, kendini tuttu. 

Daha çok içmıyc başlo<lılar 
1fua:ıa omuz bn~larınt 're göğ. 

sünü örten bJUzuııu da: 
- Öf .• yaı::yo•um.. Bu gece 

r.ekatlar d~ s.cai,'!. 
Dt\"i: at~. B!:·yaz, bembeyaz, 

'11ermer gibi beyaz gerdan ve 
gi>j!sü dE- açıldı. Bacaklanm ba. 
ca:klarınrn üstü!'e altı. Baldırları 
oir ~-essamın bin bir itina il" çiz. 
<l!(!i bir baldırd•n daha güzel.. 
Mualla açıldıkça, Necdet biraz 
ıfaha coı;u~·or, Mualliıya blrib.ir.i 
arka:mı•a şampanya ikram edi -
)·or, heyt."Canından titr:iyor. sinir. 
lc~·ı çörulüyordu. 

Sant bir dalıa ,·urdu: 
- D:mnn!. 
Tam b:r lıuç~k. Bir saat daha 

be\ffil~. ı Junllit ın.;hml4t, olgun. 
Ycr:nı dd<ı,,tird;. Kar~ıd.akl gc. 
n ş, boylu k:ır.cl)€ııi·n ü~rine u. 
7anrn· Hiç ses çıkarmıyor, sade 
dinl'yor, a catla bir gülüyor, Ncc. 
el'·' i s~yr,.di~ordu. Bakışları ba
tmlrrına düğünıicr.:miş gıbi. 

N<:ccict ornrduğu yerden kail<. 
tı, bahçeye baktı: Mıehtap, bol 
bir ışık var. l\tisafi:rlcr dooiz ke
narındalar. Dalgaların hafif şı -
rıhısından, davetlileı·in konuş • 
'!!'asından baıka ne b;?' ses, ııe bir 
hareket var. 

Mualla: sordu: 
- Ne \"ar Necdet? Paşa mı ge. 

liy<ıt? .. Ya b~l böyle görilrse?. 
- Ne yapıyoruz ki, neyı gör. 

sün. s:z orn<la, ben bur::ıda. Bari 
yanyan3 olı-.k r.eyse!. 

Mualla giildü: 
- S iz oı·ada, ben burada. Bdri 

y:ınyana olsak ~.cyS<' .. cümlesini 
.fıkır I:k•r k:ıynı yan. hoppa bir e. 

a !le 1.~krar etti. 
IDe\'a.."lU Var} 

ç rıa ilkeli 
Y asaıı.: Ali Kemal SUNMAN 

Romaııof hanedanının son be<l
baLt Ç"r: •kinci ı.'.kola öyle pel: 
c..n fikLı-L bir hD.küır.dnr ... g:il • 
miş. Oııuıı iı;Jn emri altındıı.k> 
rüıku:;n gcrlişl:it::n• düşün ill<çe 
şunu tekrar et.mc!\U:n ke1:riinl 
alam«2mtş: 

- Bı:n.ın lmparatorlu;ium Jf. 
J<;;dor büvüktür. ı 

E~k. Ç~rı:1 ı:ı:Jckslr.ıe ti.b: ol;ı.. 
rak 1914 lıarbitıi'l b:ışır.oa ;66 
milyon l:'~l varaı. Bu mil:>onlar
ca nti.fcsun ya~~j·ğı ır.e111~eketin 
öl<;<üsil dP 22 mii,,ort 500 h;n k·· 
10.'.;!etre murabbuı old.ığuna ı:~re. 
Nikol~•!lHt In:par. torJ.ugii.I't':.t "-kı·n1ı. 
sur ttl.. 1 mil)o·ı kısıHk 0·1 1,,··;..1. 

lckl~m:~t.r. Çar:n fık;bet, !'c~· 
c.'du. Çnriığt dcvir<'nler ilk <ıt. • 

l 1raa bir daha ır fıarrbe cımı -
yc .. ckle ~ni, orı-'~ ıı: n -dann ur· 
d ı tutmaga lüzum '·clrczdıı;J'.· 
sô~lc~·ip dı:rnıl.4 1 ... rd1r. F,c.l·u so.._• 
ra iş b\i 'bütün baskala<tı. O za· 
maJ Iar-< k:.saea v~sun l.u_g:ir ha • 
tırlamalta şur.dan dolayı h ~11 

görül bilır: 
Aaradan tam ~'€\ n•k as:r ı:. ,. 

ti, O vlısı mem'.ekcı;- meııbu!arı 
.~1€\l:ıır.t~e g;,;~·ırr • ..ş, <r :bayet 
Ru~a tan::ımile ••H ıhlı. lı r !·9· 
ıe gdmistir. Geçcı' harpten sc':'· 
.::a Ruslar~n siltıh!anmak için c;s· 
hştıkları dünyaca malumcw. F J• 

;<at bu çalışmakla ne y\it-ude gr
tırebi!<likler: ct:afında SÜ) le • 
ne-nl-t"r, lehte "·c~·a rı~-yhte uct'. ... 
ce çıkaIT"'ak iUcre yüıütUl ;i) 
tnh·cır.i~r.:. ;. k~ç scr.edir ı•crı 
ie~eınt-:n:ş~ ·r. Bı.: ~vı.u üzc.ı:rl 
de zihin j"l')r<.ı.n 1.\ ;rupalı :ı,~ 

.1. ~harrirll rce S'ıyyc t Rus: ..._ıuıı 
""'razisı Avruptdak... F.aı~ trtıZ.ı .. 
~lnlP ~,.ş , yuk<i.rt 39, .l\.lrı·;ıtl)3'" 
l:!n d~ 46 m'sl' fcz1n bir i\11.Üttc 
s:;ıyılıyoıJu. 

Buı1da:1 ba~b yüı ütciJ.eıı • J 
kayes:ler daha uzatılabilir M<
sı,la SO\yet Rusyayı tnmaııı.ılc 
silahlaııınış bir hale gcEn\;ek içıl> 

,.~ 

çalışılırken ordıınun tal.ın ., 
b.yesi Çarlık dt:vrinckki ile b•· 
tutulamıyacak kadar ikr•d~ ol • 
duğu da· söyleniyordu· fa\<.,t r:• 
yayct!er, tuhmin~('r bir taraf" 1'•· 
:akılarak bu us1~eri ll'Ü'c 1 ı ~ıs. 
laı·!ll ıttifak clti~tlr-ri r.0ktahıfl 
gelmek Jıizınıgt'l:r,e buı.iarın dS 
şöyle k:ıydi mümki..ör.dür: 

1 - Nüıusu cok olan biı· m· ır.· - dC lekcttc a.kcr yetist.nnek zor . • 
ğildir. 1\ufusuıı artması or u ır;' 
t ükcr.miyecek bir m. n!;ıa teşkı 
dm<kkdir. 

2 - Onun içiı~ So,-yct nuoJ~; 
nın talim \·c tl'..'rbive gllrmil:: ' 
mih·un ki~ilk - &:l9 ·harb;ıı'ıl a•'· 
i~.i-ııde ye sulh zan,anındaki ııc• 
saplara göre - b:r ordusu olnl"' 
sına ~a~m~m.ak ıazımg l r " ıııe--3 - Rusyaı-ın sii~lılaıı"".ası ~ 
sd~si de bu m1e.11 lck. .ı~ pi d 
nıa.ddC'lf'rcc ztn~in olm..!~'. hsrP 
sanayi:nin inki af ctmcsı suı"l • 
tile hallcdilmişt•r. e 

4 - Silahlanmak için l:i1~ıı1 g 
ler. büyük büyük masraflııf 
memleketin tab:i serveti sare

1 
• 

s:nde hariç ile t-cmin ednen n ·~ 
veri~ sayesindie hafiflemiştl:· ılv 

Bunlar Rus • Alman harbı ç 
rr.5dan evvel Yiirütülrr.üs ıııi • '. 
lealardı. 1İsabe"tıeriııiıı der<~ 
harbin neticesi ile öl~-0 bi ~ 
Ru.syanm asıl kuvvetini RUS ıc 
rihine bakarak söyliyenJerııı ~ 
ol.ıir iddiası vardır: Tedafüi ne ,. 
tadan Rusyanın en büyük wv~·. 
ii geni liğ1nde, alabildiğine g< 
den genişliğindedır. ---

Biri !"i.xi."DEl2Dİ 
_l?pımızın ~ 

Sık sık sönen 
elektrikler 1 

Eyüp N:Şanc:ısında cı•· r~ın •;d1: 

teBddit okuyuculıı rı m?zdan ıı 
gınuz mektuplarda: .~ 

I{Sl•_ .. 
- -c&on bir >ki ay ir,ind.e . ~-

ı.;ü.nırükle EcJır::ıc.k<ı.pl ve r::ctıı11 • 
. sıı 

I;opı ile Eyilp N,ı:u:ca;: "" 
6 

u· 
r: ki elektrikler rıkµır.dan s ~"'"' 
yor ve buralar s~?at!crce ve •" • .. ar · .. 
zan ds snbahl .. ra kudnr ·~ , 

1 lıkta knhvor. }lele Edirn1..:~ 
ile Eyüp .'.\kar5eşrrı~ ve. 1\ ;~,. .. 
a.astod.::. bu sonrr:tlcr 'e .k c.ıır. 
hk!ar pei\. sık sıJ( c.ı!ıu·ur. 1" ... 
"bulunnıaJıkı Lu ı;n·~larcla ,~ ·ıı .. 

lk 
•. r.11.1 ~ 

trlk sönır.cleri h:;. :ı t;u... .. • f. 
Ht nrfyo:. İ•tanb ·• F elı:·' ;:ı 

in. ....-ı;stıı 
claresi bunun Ftbeb ı ... j_\' ! 
"n bozu'dL·kl:ırı düzeltse .('ok}\ 
ulrrıaz mı?.> tlenilm<:lttedlt• ı.~ 
k..ıdarların ~lı.en, rıiyı•tle n 
a..:.:katint ccibcdt? 



(bu: ,.azının mennıen n.nı.QULJıl 

Ajaruı bülttnlcrinden a.lınmL'llıt) 

l' elhia eden: Muammer Alatur 

İtalyanların Habeşiı • 
tandaki aon kaleleri o • 
lan Gondar ~ehri de ni
hayet işgal edildi -
Amerika, Franaız müı
temlekelerini ~gnle mi 
hazırlanıyor? - lngi • 
lizler de Tayland'ı i,gal 
etmek ııİyo?tinde imişler. 

. ... ...... .. . ,. 

-
Amerikalıların ALMAN TEIL;Öl 

llı.n, Na;l'Obi'de ncşre~l"llen res. 
llıl hır tebliğde, İtalyan lann Ha. , 
lı.ş~•tandakl s.on n.ıüdafaa rne\· • ı 
!,J~r; <ıl.ın C~ııdar kales;nın de 
Z..Jıtt'\lıld:ği lr!dirılmckteilir. Td>
"İ\ı· göre, kale rnüdafüerinin sa. 
' 1i1 10 bıııden fazladır. Bunların 

An1.:c=,.i=k=a.=l=ü=w=n::ı =g=ö=ı-d=ü=ğu=. =ta=k=.= Fin notasına • • 

iki Generali 

~ a>. } arısı İtalvandır. Kalede ' 
top mevcu olduğu zannedil

'nı-ktcd!r. 
İtacyan !lobi ğı. Goıı<ların st•• 

tu'unu şı •ylc· an.atı)"Ol .. cSabah 
! doı·de d< ~ru csas~n her ta . 

.~r e.u hUcurna maruz bı..}unan 
' dar kasabasına düşman la • 
·•rı z etm s mü !afaası :cabedcn 
't :-un gN1icld.? • .,. n~lıctle sayısı 
~ olan cfraırt m.~. bazı mi.istcm
•"k bitlıkkrm':1 zaaf göö!cr • .,. '- . 
.. ~..,ı·ıne, kcs·ı kara Ye ha,•a 
~ ~rdı'7'..ın~ r.n• karı; daha 
Q trı.uka\'İ alına. 1"' rına rrığn'l'en, 

~ en sen aya k~riar h<:r nıev. 
, , ıı;xı a; rı fr tla ır.il.:'Jfoa eci« 
~ ç rpışm la·, 1..ıtta <iü~nıan 

<ııut dd zırrıı v:ı ı• ai;,rla eh. 
lıı ~ • <'ğe mu\·.,ffak okı.:ktnn 

nra d . \ a <inam <tmi ·!er. 
r M..ıka\cnıci icnmc .cip el. ,.. , 

·:n olan ht'r tü.lu n-sait tüken. 
ı. İtalı;an ve yeı·:t ahaliyi 

·ı..:.rn cl,,.ikcs:nc maruz bırak • 
. .. 'ln:uk i<'tn bölg... ba~kunı.an • 
~n1, saat 14 de n!uhlısamatın ta.. 
~ ıni c1~1rct,ı1~t r-
·~fEn!KA FRANSIZ MÜS rEM

LE.KELER.l "\İ İŞGALE 
H.\ZIR!..Ai\IYOR 

,·:e:ş n.ııoı:<lan uı tii.ml·g:n(' gö
Bre .k Aırı.cr4~.ı:ın,.n Frans:.z 

lla! P.frıkas. ııe 1 icari 101'tlvasc. 
' er'nı durdu a'1, Yaş:ngfoıı. 

lı~ FrallSlz bii; tik ~iç :si Henry 
-~·i B , ! ·· Amer.: .... y,. tc~ • 
n '" dc\•:tınlı bfr \ni:ıtaa mani 
ltıa.k için Mar ·~al f\:tcııe mü. 
'r b1r nıurac3~1!tc bulunnıağa 

"l"k. ~tın.şt:r 

r ............. 'J/J:.·~'! 
~; emut Türk Kahrnmanı 

l8ELAHADDiN. t 

l~YUBi 
j ~~~~~~~4.,s~ 
l4LEMDAR 
ı . " 
1t1e MILL/de ~ 

1 

So~ ~~O~~~;jNE ~ 1 

YETIŞINIZ. • J 

~.iLLİ PIY ANGO 
? hkkanun. 1941 Çekiliti 

-...._PLANI 
l~ .. :ı.rtııye İ' ·amij'f? 

ll.<1e,ıı .llU:t1'\n -- Li.ra 

Ik'"Rln!ye 
'futarı 

Lira 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
s 5.000 25.000 

40 a.ooo so.ooo. 
80 l .000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

l.200 50 60.000 
. 4·00o 10 40.000 
ı l!Q.ooo 3 240.000 

1 ·- -. ı 116.249 Y ekün 720.000 
ı~--

1 ~· ~o! ili<'<> yüz bllctıc 21,56 
.> lf'1 • 
T • ıkrnmlyo !ta ... ,;;nua1;ttr. 

dırde N l'antiğin milli müdafaa 
ÇC\"l'c'sinc• dahil .ırazi.yi işgal et. 
mek tasan"Ur:mdadır. 
UZAKŞARKTA VAZİYET 
Tokyodan b:!Jiı-ildiğ!ne göre, 

Japon re.;ıni sföcüsü, Japonya 
11 Aır.crıkı :u·as • .nda nıüza ·ı.-re. 
l~r:ıı dryanı ctwekt" o!dugunu 
6Öy!C~!ışti!' 

F•~•t lıc-ım u bütun J•pun ga.. 
~r.r~n1n nrlik kari s~l'ıa:.·· gir -
o_·ğun talıın!n t .Jı.ekı.tl'il'ler 

Tok) oda çık 'ıı :\'.şi Şln.l>un 
~azctl':::ı•nın Ba!:"'.Kok'du:ki Jnrı.ı .. 
ha birin~ g 'i.1.•c, l:JU~ ük Britnııya 
If iı~·cf oı·<lu.-,un:t rncrı:up 500.000 
vsk.;r. Ta~iand n :hı<lvııa \.., Ma. 
lezyE!\ a t•Jph,n, tır. Bu 'Piuh:ı .. 
Jı'r" gör"C, inı:ı~terc Taylandı ls. 
ti.!a etmek ta>·'vnırun.oiadır Tak. 
\"TC kun«:rl :-> cillrm:ıda:1 akın 
r1 :ı1f'kl"_dır. 

AMF.ItIKA AYDA 3500 · 
TAYYARE YAPACAK 

cA \ :yc:-~n ~faguz~ ı• ısrr,i11Ô~ • 
~ b:r .. o\?""'t"rıka T'"'ecr'l"'lJasin!n ,~er ... 
<l ~[ \nalü~ct.ıa görP, A111erika ı 

f<.bı lkala rı hiıkn ayda iki bin. 
<l:n fazla tavyare imal etıvek • 
tcdir /\.11;<!r"ka !:3rp sanayii ha • 
;iran 1912 ye dngTu ayda 3500 
tayyare imal i.>·krl'k bir ,·azirete 
gin·C<'k1 ir. 

AKDE:\İZDt: BiR AYDA 
, BATIRIAL!'T GE.·IİLER 

L~r.dr~d:m bı'diritd'ğbc göre, 
St.tntc~rL~ ay, z:trlırrtla l~J-.:tlr:n:2. 
oe 24 <itlşm~n ı;.ı~"l batırılmış. 
tır. 1 di.i an ge'":"iscr n dı<ha bE
l1r:1mış u~trıası kJ•.-vet!e wrh1hte. 
rr:,,ltlir· 

!'.! gem!: c ac !saL'<'tkr o:muş.. 
tuı· nu .$U retl('> L~r 3) hk ~"Cktln 
41 e ,·~rını;!:tad.r. İl ·1e..,ıııde ise 
27 gc·mi hahrılıı.ıştır. 

izmir vapurunda 
(1 i:-ıct S.ıhi1._.rlen Dt"\'Bn)) 

bulunan İzmirli Seniha hm.inde 
17 ~-a~ında lıiinıilo bir kadın ko.. 

c:ısı ile knvga etıni.,ıir. Ka\'g:ı 

""nawıda kadm koca,ından ka~
mak istcJ11i~, fakat d~ni7e dii ... e-.. 
rck boğuhuu~lur. C~Mİ ~ıkaul. 
ımş ve Tllbibi adlı tarafından 

nıut1~·euc'i ~aııılı.rak ddııinc izin 
l'el'iltniş ti r. Tahkikata devam 
oluumpktariır. 

Rostof'ta bir Rus 
muvaff kıyeti 

ke-
'· ' \'-

~·et l;ı;, a ... r..rı 1 ı tı~-ı.tar V!! pek i 
ı~11Lılır.. t.!r ı:tı .ıtc ... !: nPkt:IJ.. 1 eı~ 

f."lŞi.Cı-d .. n .• ,\i...n3.n lu.>lllb-.: e ... tr cclil
ıı.İ,,.ti!'. 

* S!ng:rpur 29 (AA) - Sin. 
p;ap~u· Ii.ma.rıına ciiln yeni İngiliz 
kti;,alı gelmiştir. 

MARMARA' da 
---Büyiik Günler ---• 
On binlerce hulk diiı:ışanın 

eıı büyük di'lbl kH~üi 

TOMAS 
EDİSON 

nun Hayatı.! 
nı alk.ı~lıyor ... 
&~ !\1t~ır\ 1:-osili· 

~1İKEY ROENEY 
Son Gün! ·t-idir. 

Aqıca: 

Heye;aru düo)·ay ı )"t'rinden 
oynatmış olan 

..,. 
verecegıcevap 

Vaıington ~9 (A.A.) - Hal 
Amerika hii.kümctinin, İngUte -
re-ve ve İngilizl"rle Amerikanın 
So\-yctl-ere yardım göıl<lemıı..k 

ıçuı k.ıliaıııciıklru:ı hatlara Fin • 
h>rln ııe Jert~ye kadar uır.a.r • 
1m dokunduğunu \'e Finlerin 
A:mcrlkayı ne cl~ı'Cceye okadlLI' 
tehdit ctt:klermı tesbit ctmcğe 
ça!ıştığını bild1T:niştir. 

Pin nota,.:n.a, \•erJcc•:k Ci!\'ap 
bu tetkikatın ııetic<':siıoe ba!\lıdır. 

No'.ıaı.ın 1fı.<l,·~! Frnlcrin H!itier 
ıle tam bcr 1',hirl'ğt y'1plıklarıııa I 
da r Aıneıikalıbıda hasıl olan en. 
di~yt t ınamile tayit e<lecck ma .. 
h:,.. ... iI 

Kafkasgaga 
Alman taar

ruzu başlıyor 
Vi~i 29 (AA.) - Kırımdan a. 

iman haberlere göre Almanlar 
bü~iik hazmlkl.arda bulunmak • 
ta:C:ır!ar. Kafkasyaya ilcarşı taar. 
rumn yakın olduğu sanılmakta.. 
dır. 

Harp vaziyeti 
(l ı.ı..:.cl ~ffCCcn Dc>\"am) 

b!.r ta&IT:.U: ,>ooav:~ arına sevkutcey .. 
şl b .... 'ic:...'l!d.....a lüzum v1lrd1. z .. ra AL. 
ı..ı;ıu 5Gl ccna?ı.ı, b~ı- :ı <!~ h::ı ~terle. j 
ın . .o~ oıs:ıydı, f\Ic.-!:{)~~:;ı ,·e R •s r.1cr· 
kez ordu ~ınu Şirr: kieıı kl s-O.t<.ı°blll'eek 
vaz.iyete c~Ql.L§ cac:.. tı. Ccr.e.hlaı-ı 
roerkC"ıe d»ğru lr:lkı..;~;ı b•r mtldafal 
cephc:-.#t ktrllır ve pa;çalaa.ı.r. Rus 
ceph(',;l ş: ın&l \.'a ('ı. nup ctnahl~ırında 
böyle üir n~t.ı;~r .. gl't.tcriyordu. Bu 
yeni ın~ıLll taa r:.ıı:.d;.. R1u:lar içeri 
blikü!cn ş::: ... : ccı-::ıhl!!.l·!.llı ileri alını
ya. \"e cü1etlıniye c,,-aiı l)'oi·lar. 'Yaptık. .. 
la.rı iş ta.n yıerlr.ıde bir lıaıekclti1., 

Ccr.upta Tttl .... "da .<\ltuanlatJn he-
detl Ol:a nrhı-1 Uzeı lnde Se-rpuı:;uı: ol
sa geı"<'k\lr. Fcl'"t R··s e<>u;.hı burada 
Şbalrle oldJ~ı kadar l• 1!1<ülmeın~
t.,.ı. \-e Mo:kO\ .... u·.ı:aktır. nusların bu 
cenahı dQ, bllki.ôh.ip ıanlnıah"'t .. n kur
t.:ı.rnu:.ık. i;!n bir mcktıbtl tao.rnı2' yap
realan bt>kl'!ru>'b!Hr. ?..tadcrn !\fosko\·a 
Oa•!olndc t:at"t ır.tid:t!~11 yapma!; i•ti
yo ... ·l.'.ı.r. JJ.iiyle · ir n:ü:fi;,t.ıa ancak mu .. 
kabil taa.rı1tıl~:-4.. dt•\.·anı ettirilcbl .. 
J:r. 

Cenup cer,hc..ino gct:nce, Almanlar 
Ivtarcş<.ıl 'l'i:ooçenkonlln nostof yukı

n .:.nda ve Doneç dir~<"1o;iııde hava kt.rv ... 
'eU"<i Uc tankların t.Lruıyeo!udc i ld. · 
detti b:r ıı1uk.J.bil t:l~rr!!l y~ptığuu 

itiraf ediyorlar. f'a~~:t~ lıu Rlls toarr..: 
zunu z.ı;.r wyin.• ile ptlskl~rttUkll'rin.1 
<!~ •v>·lilyol.1r. Ro.to! hAll Almanla
rın clh:.dı;: b~!u:W · 1 ına g5:-e, ba A1-
rnan Vidi1.'.ll clc~--u ola})rlir. :\!tın."Şnl 

T~~t~ı::ı, W:.rnin. ett..: .. tı.1lz. \·eçhile, 
V 1,;:'0Şilufgc3t.tı..ı1 t~a''rJZ ctın'~tir. F;.; .. 
k3.t Ro_toru alır.;.ş ulan ALn.ıın sağ' 
cenab.t Ş'.ın.ıle Doı:e-; n-eıı:·ine ka:rşı 

ınticlıı!a:ı ko!1ı.ı:U yo.pıru~ ve Jtus ınu
ka.bil t-:.:ırruzunu ke1 şılanH.ştır. Bu 
nı~Jı.a.rc.t..cı:in ı.etice:.i Uir iki gün <la
ha be l~ic-ı~C'b'.lir. 

2) L ;bya crph<:'::.nd~ rou voôyct şu-
cluı·: 

İr..g:i!Lrler ToOruı-::: - Scyd~ Iliı.n -
Bırclı;oJ.,l hattında Alman - İtalyan 
ord;.ı-sur.ııo büyül: !nrmisle tan1 bir 
cc•ıhc :ır.uhaıc4-·eslue tt'kra.r ba~la.
~şl~1rdır. H:t\bu\l in.:,1Uı:1<'r hu bat .. 
ta. T~brı.;_k 1:a:-nfzı...nu ile blrlt>ŞCrek 

i\lııı..an - İtalyan ordusunun gerisini 
kesın~·i ve bir ilıt,ta ~~ri içi.na 
alır.071 \a.>arlamıılardı. S inci inı:Utz 
~hı.su Tolırnk s:a:nizonu He birleş
,..Uı;, .fa.k.at Al1no.n - İtalyan ordusu
nu tekrar önünde cephe \ı:ttı.1ğunu 
gö:ın~ .... tfi.r. 

V11zlyeH.n inl:-;c::efJ artJk 'l'obn.ı.k -
So:rdi lllza - F.l,olıi'dc bıı.~1ıyaıı nıu· 
hnre~ıcle-ri.n neılccs:nc Ux lı<iıı·. Al .. 
Jnt:n - İtalyan ordusu art.ık adını u
r\ıın nn:hrırebe etınt'k. ıtı!'\'?.li UJ\JkabH 
taan.ıı'ar y&p:.nak, za:ı:au ı.-ı::.ıanınak 

jmk;ln1aru?a sahip i:ıulunı;yo r. 

Geride SôHurn \"O Bardı::ı rr.uk:ı,·e

rr:ct (:lttı.E'kted!r, Yltlıııt. İn~ilizler Sey-
di Örnrrl . tekrar alnıışl&rdrr. Cjulo 
\'"ahac:.11!'3 varna4 olan ln.gi li.l ~ev!ctr.e 
kolu yent bir lleri h:...ı ket gö~ ter~e
ııirt;"· lng11izler Tobruk - S•ydl Ri-

aldık • 
esır 

---·---
Merkezde düşman 
mevzilerini yardık 
Berliu, 28 (A.A.) - Alınan teb· 

!iği: Rostof civarında ve Dnnelz 
cephesinde ta~ yare vo tunk ınil.. 
zahereti ilo yapılan ~iddetli Bol. 
şevik kar~ı lıücıunla.rı düsmano 
kanlı kay•ı•lar •·etdirilt'rek ııiis· 
kürttllmü~liir. Ccıılıcııin merkez 
kesinıindo dli~ınanıo ku\•vetli 
müdafaa ınc\•;ilcri yanlnıı~tır. 
Ordunun ağır topları Lcninı;nıd 
öııiindeki genıilcl"i mU\·nffaki~·ct. 
le hombardr.ınan ehni~tir. Gece 
,.e giindiiz .saYB) tayyarl'1erimiz 
lUosko••a .-e Loniugrnd'daki as
keri tesblero hiicuml&l' ~·apmış.. 
!ardır. 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Alman 
radyosunun l;ildirdiğinc göre, 
diin L<-ningrad etrafındaki Al
ınan kunetlcrini yarnuya lcşeb. 
biis ed~n So•·yct kıt'aları ağır 
za~jata uğ'ratılmıştır. 

;\ofo;.korn kesiminde iki gene. 
rallc yiihck rütbeli %6 suba,. e· 
slr t'diluıiştir. 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Moskova 29 (A.A.) - Bu ta. 
balıki Sot11ct ~e.,mi teMl{ıi: 

28 te§rinisıııılde ti'kmil cephe. 
ler boyuııca §"iddctli 'r"'~"·?be. 
ler t'!ıku b11lm1ı~tıı,.. 

Moskova önünde 
( 1 inC'! Sa~ıifecicn Ih·vam) 

etmektedir. Al.-ı•anlar, :l'IoSko • 
vaya her zarnıımdan ciaha zi) ooe 
)·alcla.;;m1~la.ro.ır. Rusl.a.:r. h.ayLca 
1'1uvafı~kiyt:~li lll'u!{ab~! taarruz. 
farda bulunmuştur. 

:,!0$k \-adan 6,1 kikım,:tı-c .ı • 
"~·'da buh'.r.aıı KLn'de 2,()l)Q tacl;, 
yani lxş ıurhlı tün1e.n h.ı.rc!ı;.;itta 
bulunmakt.o.·1ır. 

Rıuslar, Kaliııin 'rc>.':r.ı.~ :nu. 
k:ıbil taarruzda bul.ı..nmu~lar, Al. 
man hattını ild cenahUııı derinoo 
yarmışlar ye yc-di köy ge1i al • 
!&rdır. Alınruılar Moskovayı çe.. 
virmL-k rrMksadile Tula'da.n dah3. 
{arka saldırınıı;iaDdır . 

Alınanlar, '11uia reph•'sind<' a. 
!ev s:ıçan yeni tanklar kullan • 
maktadır. Bu tanklar \kay;;k ıle 
hareket elm,;ktc-dirler. 

AJ.manlerın Moskovanın 48 k:.. 
lorr.etre cer.abu şarki.>incte kain 
ıi.smi bildirilmiy..,1 bir ııehri zap. 
tettikleri bildh"ilın<::kktlir. Fakat 
bu şe!ırin işgali A lınaıı b ra 2000 
kişilik zayiata, 50 den fazla tan. 
ika ve bü; ük miktarda ıınalzeıne 
ıkaybına mal olmuştur. 

Leningrad cephesinde Ruslar 
mevzii muvaffakiyrtl'C'? :ka:ııan • 
mşı.lanlır. Cenupta Don çevre • 
sinde Rus mukabil taarruzu mu.. 
vaffakiyet!e <ie,•am et:mektedi'r. 

Şehir Meclisi son 
toplantısını yaptı 
Şehir Meclisi bu sabah saat 

10,30 da da avukat B. Faruk De. 
relini!ı reisliği altmda de\Tenin 
son i'timaını yapmıştır. Görü. 
şülen madeler ai"asmda fakir, 
muhtaç İstanbul halkına kömür 
tevzi olunması için on bin lira 
tahsisat ayrılması kabl'\ olnn
muştı:r. Büyükadanın nazım plil. 
m hakkında ge<,-ende yazdığ·mı?. 
nw.zb:ıtada münakaşalardan son. 
ra kabul olunmuş ve Adada in
şaat mmtakası tahdit edilıni5t!r. 

1 cı.""1. hllrtlC':- 3~ ya.nm U!ltUer t:._. llrod,r. Salış b•s•lat;nın 
"'-!c!e e!tm.ı.ş1 ikran~i1edir. 

ŞARLi ŞAN 
PANAMADA ı 7.:l _ ı::ıgc~l ı attırıd k{ yrrıl ıııuha· 

rebt.--yi ka~ım~d ı.h.c;ıı bu Ç(!\'"irmc ko
lımun da ileı·i b.arek"U bh· nel.c...-e 

Büyük Yıld:z 

BILDE sa, BL'ia 
en yeni temsili 

---~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ Sinrmanm İdeal Çift Artisti ~~e ... o:ı~~ 
WtLLY FRİTSCH ve .L İLİAN HABVEY 

tarafından yar<1t !atı Fransızca söz"lli 

MODERN HAYAT 
Eğlt'ııceli w Orijinal Biiyiik I<omcdiyi 

Bugün S Ü M ER sinemasında 
gidiniz '"' hos iki saat ı:cçirini.z. 

haveten : ö L Ü M GEMİ s İ 
~~~-ı;Qıı::~IQO· Buglin saat l de tenzilailı nıatiııc. • ~ 

"- KADDE Ha\•ra şu gcFror: Cok ınü,a!t ;art. MU S 
lar alUnda ikl cena.htan ktıfatına im-
kinına nuı.lik lk<"n bu harekete mu- y A L A N 
va!fak olamıynn İnglllılcr bundan t 
sonra .1\lın:ın - i tnlyan ordusunu (;lll~alsiz filn1inde 
ceph<' toorrnzlariyle mag!Cıp ve lmhA 

edcıbJhrler n_1i7. B~=-1e: evet cevab1.

1
· ş A R K 

nı vcrınck giic::t~ 

Mülkiye Mületti,liği kadrom 1 Si:.em~s:n?a S("yircikrin 
takviye olundu takdırlcrını ı:azaıuı,akta ele. 

v:!ayet ""IG1k Y'' ,, üfctt ~liği 
'<adrosu '.J.kv•y<! cdilm~t,;r. Ya • 
kmda Vil:iye~Jn.!z mülhakatınd2 
yıl'. k :d ~!er yapılaçıı:k\ll:. 

vaın ~iyor. Suareler !ı;k 
ycrlerhıizi -e\n."n1dı:.n aldı11n1z. 

Bugün ~aat 1 de teuzilatlı 

••-•• matine.••••I 

........ . . . .• . . . 

ı 
1 

1 
1 

1 

3 - s o N r E L li ıt A ı- - ~9 2 •ci :t.ı:.şRIN mu 

A LE 
(l ln • 53.':ı:!cdcıı D~. ım) 

ır:aı .,.e!"t' '"1.erd:\ ba..,lann \"~ 

ıı ' ıl·r 1e ~:tlonunwı ö ..... ;.r.de po!..,,, nle~ 
r !:;rı taratınd~n '!toı don te~ki! e
dll~ti. 

DAVASI .. 
.ke •• dısi de ı;eçen celsc:dc da.. 
faa,:nın tamaml:ın:nadığını S<iy. 
lıycrek müdafaasına devam etti. 
Ve rr.üekkelinin bera<:tini ~tedı.. 

Almanlar bir 1 
• 

~ahkcı:ne sa;onu saat 10 ci~ açıl:1~t,;· 
tır. E\"\·eıa, kendilcl'i do dahil o!d;;k. \ 
lnrı hr1lde Haml\~t. davıı..!:tnı (Han•let 
f~ciu~ı ad.:ıleti.n onilıırie) ajye ;ra.ı:· 1 

d[kl~rınd.en dolayı ·rı.ı:.\'U.İ. F.rl;;:.jr ga
::ete"i aleyh:nt> a\;ıI..._n yeıJi bir davaya 
ba!~ılr.uştır .:'.tU.ddcJumunıllik bu nt"Ş-

MÜDDEİUMUMt iLE ESAT 
MAHMUT ARASINDA 

MÜ"NAKAŞA 

1 

lngiliz kruva- ; 
zörünü batırdı riya:ı l\.1atbu<lt Kanunun 42 incl ı 

Bundan sonra M::.ddl'iU'lıuml 
Orhan Koni, tiÖZ alarak Cdiılet. 
tin Ezin enin vekili Esat Mah mu; 
Kara.kurt tarafıııdan geçen cel:;e. 
<ıe n::.üdafaa y-.pılırken ıddia ma· 
ka!nına tarizlerde buhınarak 

tahkir ett:ğini, bu nokt.ırı<loıı Kal 
Mahıııut Karakurt Jıa';k:ıod a t u. 
kibat açılmasını istedL 

Berlin 29 (A.A.) - Son ~okiz 
güıı içinde Alm:m <i<mıınma"'1 al. 
tı İngiliz tlt:a1~t Yapuru batrr -
mıştır. Bwtlardan iki.>! cem'an 
22.500 to.nlu.k s.ırnıçlı gemfüer • 
dir. 
Ağ'r h~sam uğrıyan di,'!er ıki 

gemi kay bolmuş, addedilmekte. 
d;r 
Alınan douaııması bunl.lrdan 

başka b'.r İngiliz kruvazörü ile 
üç seri hücum botmıu batırmış -
tıt". Ayni müdd~t içinde Alman. 
!ar bi.r bot ve blr avlzo kaybet • 
mişlerdir. 

Yunanistandaki 
mihver kuvvetleri 

Londra 29 (A A.) - (B B.C.) 
Mlh\-er dcvletkri, Yun-.m mil • 
let:nin horhang: .kıya:mım önle. 
ınxk için Yuna: st:ında 3 Alınan 
ve 15 ltalyan t'imen asker bu
lunıiurıınulı:tadır. 

Soğukta titreyen 
talebe 

(l inci Salllfcden De~amı 
lar. Buz gibi sınıflarda, soğuktan 
üşiiyerck ders yapıyo:-uz!. dedi
ler. 

Filhokika i;.i t:ıhkik edi.i:ce bu. 
nun doğru o!duğu:ıu, kaloriferin 
bozuk kazanıııın, t::ınoir tahsisatı 

kalm:ıd:ğı için (!) tamir edilmi
ycrek günlcı·dir y akılrırntlı~ını 
ha~·rc!le ö~re:ıdik. Çvcuklarımız 
hasta oluyorlar. Nazarı dikkati 
oelbetmc11izi rica cd<"l~iz.• 

Son Telgraf - Yann:n büyük.. 
lcri yanularunız:n sıhhatlerini 

tehlikeye düşüren bu halden kim 
mcs'uldür? Tamir tfihsi:;atında 

kaluriferi ilımal <"<knler ml? lıa. 
ve tahs;.;;ııt L;terniyen yeya ver
miytmkr mi? Kalorifer yakılmı. 
yacaksa neye soba kurulmadı? 
Şu k::.rakl:jta bir çocuk soğukta 
ders yapm~ktan hastalamp ya. 
taj;a dü~erse bunun masratnı, 
llUeını, doktcn..ıııu k!.m temin e-
d1.<:k? Mek1ep id:ırcsi mi? Maarif 
~lüdürlüğü mü? 

Al~kadarlann ehemmiyeti<! 
11azar: dikkatini cclbeder, bir an 
evvel buna bir çare bulunmasuu 
i.sl~iz. 

BİR GARABET DAHA 

t.İskUdar 2 Pci ortaul:ulundaki 
sııııflann birçoğı:.ı.cta şu s•;i;'ttk 
giinlerde hala soba ~·omnadığUll 

valnız muallim odosmda yandı. 
gını öğrendik. B11 garabeti de 
Maari! Müdürlüğünün nazan 
dikkatine koyu·yoı-uz. 

Avrupa birliği 
teşebbüsüne en 
büyük darbe 

(B:ışmak~l~ıtcı:ı Cevam) 
- Acaba İngilizler bu defa yal. 

ruz Trablusgarbl temizlemekle 
iktifa edecekler mi, yoksa doğlı. 
da Ahnan • İngiliz mücadel~ 
boşlamadan önce Balı Afrikasına 
kadar sıkı bir hıUduıiyet tc•bi 
teşebbüsüne girişecekler mi?. 

Vişi Fr:ınsnsı n İ•pan) a bu. 
günkü vazi)-etlerini bdil 'e . tih. 
\iCr lıcsabıııa kendi mü•temleke
leriude yol, iis vumedikço ve 
askeri kolaylıklar güstt'rın~dikçe 
İngiliderio Balı Afrikıısrna ka. 
dar askeri bir harekete te,·cssill 
.-0 tesl"bhüs etmeleri herhalde 
bekle~emcz. Fuka!, şmnsı mıı. 
hallkak ki lıı&iiizlcr kendi elle
rindeymiş gibi 'e o derece Tu. 
nus, Cezair. Fas bölgcl .. rini kendi 

emniyetleri lehin<' 'ağnlma bağ. 
lamndıkça herhaldo yalnız Grap 
Trablıısunu i~gal altına almakla 
iktifa ctmiyccekler ve Almaııya
run gıırpte ve Akdeuizdc İngil. 

tere alcyhino bir Elıtisalip ordu. 
su ve tııarruzu lınznlamasına 

:müsaade etıniyeccklerdir. H~r

haldc İngiltere garpte biitün Ya. 

kın Şark, Akcleniz, Şimali Afri. 
ka hakimiyetini, doğuda \ '8 tek 
cephe üzerinde Rus - İngiliz mu. 
kaven\etjni ditşilnliyor , .e 1lcsa. 
ha katı)or. 

ETEM iZZET. BENiCE 

n--n~esint" nıcıgaylr g(irmU,, da \'4l7l 

açmışur. 

H;Jkiır. Cetn~ Gt..lzey, gaze~enin ya
zı. işler! ntüdüriı Clhat Baban ile ga
zı:-tenin nh;bl Ziyad Ehüzıı1•71 wr
guyo çekti. 

MatbıJ.:'\~ Kaouou.cı.un bir dt'"fl n'!lf· 
redilmesi .ı.(!n o;cı!!ıh·,:..~ "·erıli;t'ı!li, 
kendilt.-..,,· n!n öyle ynp~klnrını... bu 
haklarını k1.!'landıklann1 t.üyleri.lcr. 

!\Iüddeir.mı::nJ Orhe..-ı KC;nı l\talbu .. t 
Karınnunun 12 Jr..ct m .. ddesi 53:-::ıh.ati
ı~e göre hükli..'!l kat'ilt&inclyl" ı~adar 
htı: bfr sebeple nes:rlyatla bulun na.
:nalarmın ıarı.ırt olduğunu beyan. e
rek !\la.tbuat Kanununun 27 ve 4:? inci ı 
marldci.er~ mucibinre ceı.alt,rui rılma-

_ını talep et.rr.i tir. f 
Baban, EOilaiy;ı ker. ıllerlni ı .. udi:l. 4 

fll11 ederek bera.eth.:rini t=tcdiler K~. 

r:-r 12 Kfi.ni!!lı.:eV\·cı Çarş::ı.mbıya ' lik 
edilr-..:~tlr. 

Müteal<• en a:>. l Hamle cla\'11· 
sma başloıunı<tır. Taraf~'!: \-e. 
killerıJe b;rlikt~ gelmiş l>U:unu. 
~·arlardı. Ya!ı.ız N<'yirre N yylr 
.·mıhakerr_cnın saat ll de olduğu
nu s;;ndığ,::an geimcmi~ti. Fakı.t 
vekili haber gönde~rek g<.>' 'ek 
üzere olduğı;ııu sÔ) k<l.i 

Bundan sonra Peyami Sıı.fanın 
vekili a\"U!Gıt B. R~~at Kaynar 
Beyami Safanın yazılı n:iıdafaa
S!nı mahk't.: meye ta&dlın etti. Ve 

Esat MahmJt Kar&k<ırt, ıx.~:ı 
cevap ,·ererek tıırizde b lunm:ı. 
<lığını, sbzlerinin kendilerini 
tahkir C<len Muh<ıa Ert ·ğrul 
rilri olôuğı.:nu, binrPnalevl, id(.'iU 
~nık~mrnın talclıın'n ıeclcLd <'· 

kod:. Muhs:n Ert~ğruh.:n nkili 
Ziya Nuri de, Ertuğrul Mulı•inın 
Celalettin Ezineyi tahkir etın<>. 
diğini sö ·ledı. 

Bttr.dan ~o:;:-a Pey;;.-.,! Safa 
!l'r.uuafo. .. -;,.:,1111 y0:.pt1 \'e 1-Iı.hs... •• Er
tugı-u\ ılc hiçb._ g~çrr. .ı 't 
ıhğı. ı öyliy k c-nın s r.~n ·• 
~~ .kfo~ oi ı-ak h-~ul< lı.m·et.c.ı 

lJulurc..ilfıaı""u faka ' .,.~r ola aH. 
'rend s! ı '!\ırk sahnt ..nin re''li 
1ı.:iy&-~lar11c ba;;o.a~!l'! 3a.1 oir 
ta.ltlit Oz.en .. ~i i!e lı •lı E ıu 0 L · 

nü l){'yan etti. S rra •.$ 1'-ır Ti.. 
::a ro~t;.~n~.. rn€ı~ ni bir t~l- ..... 
!&ta ır.uht ıç cldıı.,; ... u \e 11U 1 :i..L~ 
~ .azJarında bu ı !ah zarurot,ı: len 
başka bir ır ;ık.,c ı olrr,adıgıı ı 11.:ı· 

Ye ederek hcraoetıni L:ıtroi. Da\ a 
<lC'\--s.Jr.. etm l:ted~r. 

Hal idaresi 
(1 inci h:Jed•"1 Dev:ı:n) 

/ Tobruğun arkı da 
1 : 1 5:1 < Di an 

klar nı \9 
a ,\! :r: n 

Neticenin portakal, J.:~,vun kab
zınuı.llarının khıne obcağtnı ü. 
:mit ederiz. Çünkü mczk:"ır kal>
zımallar •YET yok!· beyanile 
kendilerini h' e almak ıstcmiyen 
Müdürün bu kar~r.na kaı·şı ı,öy
le demektedirler: 

•- Yer yok iddiası Yarid ola.. 
maz. i~re yazın çalıjtığımız lıos. 
tan sergilerimiz k~ın bomboş 
duruyor. Bunlar n tahtaları bi
zi:ındi.r. Sergilerimiz kışın ela bi
ze kiraya Yerilerek bur:ıl:rrda 

~ort-o.l:al. limon satılabilir. Böyle. 
~ Hiıl binasının yanında ır.a•raf
sız yeni bir hal de tesis <:'.cf.lmLj 

• olur. Kaldı ki içeride ktnarl ·Tda, 
ortada yor vard r. B iz biner lira 
ck-pozito vererek \"<? t ıfı l idaı e 
nin şartlarına t<>mamilc riayeti 
taahhüt t'Cl'i'ı'<'k çal1.3mamıza mü. 
saa<l<! olıınmasını istiyoruz. Bi
ner lira depozito ,·crrr.<-k istiyen 
ilk partide tam ) irnıi ki;iyiz. 
Bunun sayısı, bir kere ) arlış ka. 
rar düzeltilince bittabi dıha ar. 
ta<::akt r. Bu suretle kabzımal sa· 
yısı da ~-oğalacaktır. Pt>rtakal, 
limon i:stihsal.itı rdltcn dı) en 
inkişaf ettiğ;nden !>unların top. 
tan satışını mahdut toplanc !ara 
lıaHetmek hiç de doğru ofamaz. 
Tüccar ne kadar çok olur, kalızı
mal sayısı artarsa rekabet de o 
nisbette çoğalır, fiatlı.-r ucuzlar. 
Biz de işsiz, aifolerin.!z perişan 
kalmamış oluruz .• 

Amerikanın Japon
yaya notası 

(1 incl Sah!feden D<"rnml 
makta w~ bu müşahitlerin Ameri.. 
kanın bu suretle han..Jcet etmek
le Japon • Amer,k&n müzake~ • 
ler!ni nilıai bir ~..rh:ı.ya intikal 
ettirdiğini söykdık~crini iiih-e et. 
ırr.drtedir. 1 

Nomura Amer'k;ı Har:ciyc Na. ' 
zın Kordel Hal ile görü~tükten 
oonra, re6mi Amerikan no:a.sının 1 
csash Mr t"tJ<i!J;;e tabi tutulciu - j 
j;ıuııl! ye Japonyunın bunun uz~. 
o:ine kendini harekete ı:C"Çmek 
!lllecburi)-ı>tinde hi3st:tt.ğini söy. 
eınis, JaP"n Fiyasetinin pıırliın:en. 
ton~n fe'·kalade toplantısır:dan 
cn·cl B ... wddi Toıe t3rafıı1d3n 
yerilen üq pren•i pl!tn illı m al
dıl\ını iliıve ebnisludir. 

İyi ııab<>r alan 1ulıfillerdc ha. 
sıl olan k~r.aate göre Aırıu".ka . 
lokuz devl'Ci palrtmın es:ı.s prrn~ 

:;iplerine ria) et edecek oiurba 
Japonları müz:ı.kcreye dc,·ı:ım et. 
ar.ek lnıkan:ndan mahrun' bıra -
kacaktır. 

Kief'te 
(1 inci Sa!ı.!eden De;-a •. ) 

ı • ~ttmıyle b~rleşm~ ol 

ı ·-
rr.e'·le vl,,..., • !', 

n._. r- ı~t3.l::.ı<l;ı b~Iı • ., rt y ~ 
lom1a. t0,,en1 t.: ;911am yıc lırha eu 1-
ın..~..:.: 

Bae·:. b'.ll gc~e l t. r: .• 'ı .A lrr. ~ :ı. 

kolu, İr.;tili:t ZU' ~ \ c h ., a k ve ... 
lerl ter .. fınd:-n hlrpsla11 ılkt -1 r J 

r.ıkın kotu .ki lı 11ktcn rı1r"kkep1 -r. 
Bu iki birliki<'n haoc:sin r:_ dahn. !azti 
::::ıy!nt:A utrnr.ıeını kM:t r7r:t'k r:ı.:çtur. 

Locdra. 2!:1 < .A.) - cBnc_, ı. 
glliz Lu.ra ku-.vet'erı karık !V\. ri~ 
ne r-""u~~ -!r yard:.-n ar na r1e 
::ı;ekte c~ n kollari) ie b • 

•\. 

C'..anla:ına ! .... "lr"'J1-'l -uı;ı t..'"\a (•!
nıen.tt:dir. i:. ;;iliz t~ reıect b., dtı,,. 
nw::n r.ıu r blyle, lrir ı ~ ~t g • n& 
bombalar .... 1ıoet ,.~ünn tlen:ı r \-IJ'l.l'
:ı.;n yan..-ı ) .. ltıi:, ı· ı:!--... !p!c de J 

çlktıg1 gortıhı:ilştür, 

l.lo) fı.~.:ll~i Alınan U\'\'C 1 cı !n- 11 İ-
ta~.r"n lwrıın,ı.._~ı u1t1r.da lıl 1rıdu .. 
!arı dün Ron::ıda il~n o:lın _ş1ur 

Vilayetin b u s-. ah
ki icb.!&i 
(1 inci s u.ı.dcn J)e• n~) 

m ~l(r )'ar.ılır: l~ ~atılMrısı '~ 
s.:Hıib 221 mın aralı kar: nn 
:nf:r·ıyetc konu 1~uğu hakkr.rJ 
ki 1689412 sayın kararname ı.le 

:ncrul ttn"llc"t ur 
2 - l inci m•ddcie tadat o • 

h.r.an Stihli>k mu<ldd r'min 'a. 
pılmast it] in ta~:!ll·s olunan una 
ait b..!var:name r11üddeti t ~rın:.. 

sanini~ bugünkü 29 utıt'll gü'lÜ 
~k>amı hitam bulacaktır. Ilı 1a • 
C'Jl Jfe ·h pasta, kf'"k, s;:-ııciuviç ·.:·k.. 
megt, poğaça, ynfka, ~örek, hö • 
rek v~ emsali u nJıu .rn.au.U le riıı 
yarınki pazar gDnünden ltı be. • 
r•n istihliıki mPoolumnw :ur. 

MEVCUT BÖREK VE EMSALİ 
NE OLACAK7 

Vilayetin yukarıdaki tebliğ" tl. 
zerine tahkikat ) nptk. Yap:l
mn;;>ı, sa!Jrr.s:::.:L n~e&C'dilc-n mad
deicria bugün dükkanlarda rre,·. 
cut st.:ıkl;;.rının tıe! e nelıai l>u ak. 
:;arr.a k.;; dı.ar satıln:ası icap etmek· 
k'<lir. Bunl;;,r ~·n lokantalara dev. 
rolunuc:ıktır YeYahut t'a ederme 
götürülE·eektir. Yarından itıba· 

rc>n kat'l o!arnk satış >n rw:lur. 

Jşkelelere biriken ıerııeriler 

K(ipr~ci ·ı vapur ı..'> c,elcr·ıe 

diğer s.;.h'.lk·rdeki bekh:n:r n'a • 
h.a!.erincie i§s~z g\i<c'SÜZ \"e acrsl:'Ti 
çocukların top1atıdrk'Jıı görül • 
mlıs. alakad r:ara bu k:ıb:l k 
s.eler.n ~k''C"rr.C rr-nh:\ıl r;.,. .• 
durrr.a'arın1n mcn·i tam,:n olun. 
.IT uştur. 

İskele ve beoklem~ rn&halle • 

r.rac birc:ok zaorar:.1ra meydan 
\"€t'<n. ezcü·ıık> camlan kıran Ç<ı 

ct.ikla.n kl!i qnii""?a betile ıs~ ı 

mek ÜZ<'rc burada topl:aı.d.ıklan 

bir mukabele olmak ÜllEre A • 
manlar ahaliden ilk rast~!dlk • 
lC'ri yüz kl~iyi tevk.! ederek bir 
ı.-ukur.'.l. &okmrJşlar ve d!nam.tle 
ı;onra 30 veya 40 ikai!ır.ı ce~t • 
icrin b<i.1<:ycsini toplama;:a cbar 
'l?tmiş!{:r ,.e bu iş b:ıt "b."te ~rra 

kadınları :kurşuna d.izmi~:uJ:r. 

j i:ıu arada yolcula da czi et • 

l 
t k:<.>rınden İs"'<tie po1. · r~:'O 

lıı:rJ3rın toplan:r.aa na m:. ol 
m~!~ d:ı teb"ğ ,dı.n· 



"' - ;)v•• fELCltAf:'- 29 !llliftl PlMl 

lngilizlere parmnk ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
"·-------------- :\o. •il! 

Tuu ·rye çe\ "en : ls KK.'IDEll F. SERfli:l..Lİ 

Odamda herşey yerli yerinde ... Hatta koy
duğum mutat işaretler bile bozulmanıış 

Vt? (!ks) ~lt\.ln1 toı'\lU .• 
.B !'•lehbir-.: canı ~1W; 
- l;arip rtt·yl 
- BUH')ofl .ıJr.w. ıa-dir. Milıber Ht.1.. 

so'>-. 
- Humın 'ın.Ll.1ııeı İ-t>4 bır şey- ~lcaııJ. 

Arn.'.ık. ds ,üpheU inııanlurın k•p>. 
ama bu ı:;.ıretl koyarlar 

Kimlerdır t>ıı '4::ı.retJ. lıüyarılar7 

- GizU 2ab~"• 
- $el halde ~ix ı.abıt twıı t:-ık.lp 

eUıyor a~n·.ek'? l 
_ Bu 11.&retten vnu :wiı,.<.ıı'WY:. 

- i'akRt benim •liphdl bir i o <ıl 
d ğum ı kim tahmin eıh·r' 1 

. GJıli z.ab1t.l memurlan l'lz:l takip 
r<l<yor d~m<!klir Ve \"kip edi' llğlnlzl 
slıC' anl .• rtmı~ oh1ı.;ık i<.'1n bu işareti koy-ı 
muştur 

- R:ç Oe b'ıyle ı.a tn • rtH"m •rlan 
günnedim. İn:;an t3kip ettiii lthnseye 1 
t.ilk ~ edildiğ'ini hi. ttirir mi? 

- ,.Ju, yarı tetırlit deJrPktır Ken
!l v.azilelerlnl bu ı;uretle ynr1 yarrya 
k<ıt;.ytaştırmı~ oluyorlar. 

- Am~r•kaya m~h.i\ıs b!ı- tak4J U'"' 
sulu ılen.eK bu. 

- E e• Amerikalılar ~r snhada 
oıdugu gfbi, bu sab.adtt da blrçok ga .. 
rabctı.._r ıU:.terırleı-

Ka ııuıı Je bk m dd'!t )<onu,_ 
tukt:ır. sc.nr~. 11nabtarr1 iettrar u.ıat .. 
\ını . a~tım: 

- Buyurun,lz b1raz oturnlıın. Zira 
uyklıı, kaçtı. V-t· bu 6.şaret hiç Üf:o ho

şum~ gl\mcdı. 

GecP ~.ı.t bi'"ı •.>n g~k odama 
gir tıl< 

k.I t !qı y•ktıın. 

ır ~tral- ı•izdeıı geç•rrlı. 

SorJunı: 
- <Jdamdan bir tuptY.?nt:r. var nu? 

Bt:n de OOaın~ ,alıaz akhb 
Dul1üı.Cyorurn: 

B:ı muzipli4'i ban.aı kit.ı yapıabi-

lir? 
Ev(·t.. eger bu bir a uziplik ıse, 

burıun ltın<.la bır 'k*ldit n1 :'\n;.,sL var 

d~n1cktlr. 
Foık?t Oeni kıre tehdit edecek? 
Stü.dyl)da ruÇ kiın:>e ıh: dı>3t1Üğw:a 

il~rlomiş bir vaziyHte deıtll. ·• 
ilah .• &Alıroa ıeıc!i: Art.isUeI'den, çe-, 

virdigim.iz t.ihrıde poli$ hafiyesi roHlnil 
oy nıy ıı.n Ton~111 isminde 'lir genç var. 

FWn bıı ge~1n bana kar~ı g-.isterd1-
gı koın ...,lm:nıl<trdan bllhas$<.I. son gün. 
lerdc )Üphe etıniye başlam!Ştım. 

Ak .1 şeytan! Btmu bana 1-Jjster Hıs .. 
ao hcrade. ikP.:D n«Jen bRtn·latm.adın? 

"l"o11u-on .. 
Bu, biraz si11lrll w aceieci bir a

daoı olmakla beraber, san'alında pek 
maruı· blr artist. Tepelerden, yüksek 
binalart.la.n atlayışı, deni?:de yüzilşil, 
trendeı. trene uçarcasına geçişi; oto, 
b;sikle\ kullanmok\aki mcıharetl doğ
rusu fevka1fıdedir. 

Araba Tomson beni eVıyor mu? 
Sevlyoı:sa, böyle çirkin ve khUkell 

bil· yoJrl.an be.n4n1 kalbime girjttr mi? 
Şimdi bhı;ok ,eyler lıa\ıl'lıyorum; 

Bu f\\ml Ç<l'o"irnıiye başfadılı= 
gv11dt-nbeıi l.f'oırson b.'l çak 'mUte:'" 
ıcayil göl'iinilyor. 

.!lir glln ınendllim elimden u, - he
l'ı~ beş metrelik: du,~rdan b.iıh.,·eyc 

menıdi!ntıl aldı ve baca aetlr ... 
dl. 
Ona~: 
-.- ·r~ckk.ür ederbn .• 
l)em ,şt.hn. Heyretle ş111.u ne ~U-. 

y(lrdu. 
ınenmı varı 

_ rt.iyır. FakJ.t, teee ,,,üs nıerakı ı -

beni ıf•Jıı: bir araşt.ırnıa 7apmıy" se..- ! -••••••••ıan•••-
lı:cu;yor. l 

(ld~yı ıkimu blrllı.ı.e arad•k. 
He. şey yerU .v«Inde dııruyor .. hJt

ta t'c O<l.Jnldan çıkarken .-oydulunl 
l'll" ışaı etlerim bil~ yerlr.de. hıçbirl 
Doz uaı1 1s. 

l\l . .nl.omu çıkardın>. 

H o ,ı.. pa llooımu ıkaı-dı. 

KJnıyı •ç tarnttan sumıelediın .. 

.P.f aaırın başında oturuyoruz, 
His o: 
- llu (ık ) !l>reiind<>ıı ı...ı şiıphe-

tenı3 urun1. 
l1iyc mtnld.ondı, 
- Ne ıkmek istiyMsıınuzı dedim. 
lfo o f11<'r ve ilpbelerlnı ı...ıı etti: 
- s.ıe dılfm'tnlı~ yapma& i 'iyen 

• h·\ J bu ırareıı ıtoıımua lloy~biilr, 
- Bana bu Ufmanlı.Aı kim ~,.ıpa ... 

'ı lır? 
Cunu b.ıh.oi,yoıum • Aro.:şttrmak, 

ıtü<lyo<la tec1' Us etmt.k lizmı. 

B 11 n)ese~nin msbaadini erlıeıeı .ıUn 

ıornşn-ek Uıere 01nldık. 
Mis;t<"l' Hlaeo ilaires.ine gitti, 

OTEL 
TOKA TLIY AN da 

lkrgiin 
l\1• ;lınr M ıcar Viynlonseli>; 

Sta/an 
Karnoczy 

KCJoser ve ca·,,, ki· ·" t.k or.kfB

trası ve ~antöz DİZÖZ 

LiJo Aleksander'in 
~tirnkik• 

Musikili 
Yemekler 

ve DANSLI l\IA 1· İ. El.ER 

...::==.=:=====---ı:::ıııc====-==--= ..... ==================-'========== 
Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

i n Nv. 121l: 
İstanbul ııelırı Jahillnıle 

te-kfl<lo? t~tt e<Ulnıi~tlr 

- Hu f•aller<l~n lazlaya ...... yapanlar 
&öre t•°'tıoa.ı YllPllıkajı HAn t)\t,nur. 

Kgr:.mAn 
Doğlıç, k:v ık 

Carı h KH0.1u 
K urut 

33 
85 

Mlrkında Jllılll Korunma 

Tup:.S.n ){i](•S~l 

Kuruş 
Perokcude Ki1oı: ıı 

Kııl"Uef 

67.50 
72.50 
«10488 

Devlet r enizyolları işletme U. Mudürlüğü ilanları 
1/13/HI P:uar\eııi ıOn!ınden ıtibılien B•iyukadruıan saat 5.50 de lleybe

lld 600 tla Bu gazdau 6.15 ıle, Kuıalıda,-, 630 da hareketlo Köprüye 7.20 
ele V"' k ilzer~ ınuv:.1kknten .I.1ve bıT .sefer l";ıpılac~kt1r Ru iliv~ sefeı· Ps.L1r" 
Jilnle 1 yapılmıyacokhr (10461) 

TARiHi 'lEFRiKA: 5 7 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yııau: M. SAMİ KARAYEL ___ __ _, 

Adnan:n ecdadı hal<J<mda mevcut 
elan uıe~~ a•'aıııenhı oeun n a. 
sına ~llı ettı!I vak'al&l"la ıııaıı e
<iileblllr. Ailebi ıiıtlaıalc &We blr.12 
lll'liuia ..erlleoelt aıalllm61t ta sırf 
wıenlta-1 bir loknn tcatlardır. 

M•aıro! lı Adnan111 eslAfı lı.akkmda 
lter \ Ü' r lO izlerin JtayboJdugı.ı k .. enılll 

karl.JI)<. bir devc..Un lıa ıı """n lı.atıra
Jannı itltiva edebi:hnesı kabi1dir. 
(Taberl, Birlnol d it.) 

An'aneye göre Babı l Kralı ~h11r 
bUkUmdll r Bah\ı NHır İı1rail kQ.Vn\l'l'\i 

ıııa&Hlp etlikten ve daflll•ktaıı oonra 
Arab'8lanı iltilıl ve tamamen lohrip 
etil . Mel<keye kadar i!Mledl. 

Adnan Arap1arın ba.mcta lstili:lyı 
tardeLmqe t~bbü; eyle<!! ı.e de 
Hudur nu1'a:reb~in<le k::ınh 1aylat 
.. rerek \Qır.Qru yle ııerlsau oldu. 
H~r bal-ıaıg ,a.ıall n ' lalıtiben 

e-w~ J'M:-1 °"':ı tr' c. ttlW! olma k, dl(!1·c 

• 
lum1'ıtu kabul olunur"' Bablllerln 
istı l&ı MilAdı İsan1n ilk aörında vu
lıua gelmiş olmak ilctiza eder. 

llılbuld, maJQm oldutu Uzere Ba
ı.ıı llıikünı<ian Kablelmllıll altlnc:ı a 
sırda beTka7at ldl. 

Binac!Jl~leyh1 an'ane ,11ereı.c. Mu. 

ha mm edin (S.A.) nosebin<Je gerek 
B.ıhtı Na.$1ra Araoistanın tahribini 

ve Jtlcaz Arap kab~llnln t.ht.~ıtıln:ıa

aın1 ıımatt.ıı bi\yii!f b'r :ıtaya dü~ .. 

ı .1~tür 

J-lil:il.y~ edilen .,,.;:ıkayl tanıanıen 

menak:ıpten 'baret i.;:clcr1 an'. 
&nenin bir takım usbabl hususiyerlen 
doJay• A dn;ln ZftmGr.au.la belki ele 
Part Kra11;,ırmh' b_ .. iriyle v• kua gelen 

ba:Jt inl'116:batı nJüh ınn1 er ın et:-cr.ıJ

Jniyc;Ll tilrihly~ini izan· 1.?tn1ıış \"e i:-.. 
raıl kavnün in Bab l htıkL.rıôarı tara .. 
f•ndan dngılma ı kcyrtyctl ih.: >''.r.lP 

1 llC>lt-tlnin d~ ı ı :,,.. l h i lbır • · 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi P, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı l a r ını z ı De r hal Keser 

İubınıla ı:ünde 3 luışe alınabilir. Her yerde pullu kutulau ı~rarla isteyiniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satına)ma 
Ko~isyonundan : 

lı.Tt."kleblın.ı.:& okurlarına ~er.tlecek cnmatırlar kapalı .zart ı~Jiylc flk.1ıı.11tn!~ye 

kvn'ı.llrr .u.ş'f. uı·. Beher takını çamaıırm muhaınnwm bedeli 18 ve i\k .-ıninatı 605 
U.u<lır. Elı.oiltm~ 6.12.1941 Cumartesi ıunU saat il de y•pıhcal.-lır. Fa71 ınalU.. 
mal ı~ln '1elttep MudilTiyeUııe' ır,.;,·acaat. «!OUS• 

Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdwnuzun her kdjeıdnde dürUslliltü, 

ucuzlufu vo bol ~llciyle tan.nmış· 

Aırt Mobilya 11aıazaıını 
gP7nıf>den ft bJr fikir almadan başka yerden 
)1 O B i L Y ıı. a lmamalannı tavsiye ve 
mutlaka ııalonlarımızı gezmelerinl rica ederiz. 
ll:~l:ııssa İngiliz karyolıaları ·e Avusluı7a san
d o]J alan mevcuttur. 
ist.r.bul Raa Paşa yrCuşu No. 98 Ahmet Fevzi, 

TEL: !3497. 

İŞCİ ARANIYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tün 1 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
İdare.ıni.4 Şı.qli Trun1\i~'Y Tamlrhilllesi iq.ı.n iınün.anda g~tcl'Ci't·kl~rı kcıbı.. 

üyete göTe gU.nde aı.ami 3 liraya -kadar ücret verllrnek snl'f'tiylc 6 mfl!'sıngo2 
8 ~viy~ci ve 2 döşemecı wtalarına ihtlyru; vardır. 

A:lkerliklo aJAknsı bu.Junmıy&n isteklilerin nlliWi hı.i.,,iyet ctııd.ını, htiônü
bal ki'ı.ğıd•, i\.:!\ nıporu ve şfmdiye kadar (alıştıklan milei:3t-şeleı"len ahnmış .Lyi 
hizı~cl vesil<alan ilo birlik.!<' 2.12.041 tarihinde Şişli Traonvay Depo. daJıilin
dekı ~üt~h.ırrik J\Ialzeıne fii~ith·lü·'.nıne ırııil'D.c&aUarı lüzı.ımu bildlı1lir 

'.l9 Son Teşrin 1941 
18.00 Pruıran1 ve Men1lek.Pt Saai A--

18.03 
18.4\l 

7arJ. 
1uı.ik; Gtç.i.t Pı·<ıgramı 

Müzjk· Radyo Dans 
tras:ı. 

19.00 K·>nuJına tKah ı"3m ıar Sn
ati), 

19 15 illu <ik Hodyo Dans Orkestra
sı f'ro,çr.i.lnUUn Jkinci Kı::ımı. 

ID.30 Momlekct Saot Ayarı, ve A-
jaıH; Jlabcrleri. 

19 . .J.5 Konu..,ma (İ~ ScıJti) 
19.S5 füzik: 1''nsıı }ley'etı. 

2015 Radyo Gaz<ıtesi. 
20.45 'lüzll<: Semai Ve Şar.•.ılıır 
21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik: Dinleyici İstekler• 
21.4:'): Konuşma cGunUn kal"li'-

led), 
22 00 \fU..ik• Rndyo Salo:ı Orkea

trası (V>olnıınt Nocip !\şkın), 

22.so ~feınieket Saat AyarJ, Ajans 
'Haber1erq :?Jntat. F. l\aın ·
Tahvilat, Kambiyo -- Nukut 
Borsası (Fiyat), 

22.-!3 AIHzik; Rtıdyo Sulun Oıke;tı·a
• Progra1nının İklncı K 1!m1 

22.05/23.00 Yarınki Prnırarn ve Ka
oan·ıe. 

-·--------------------------~~--.., 
Balkan Deniz.K ·i? 
Harbini asıl - ybof:_l~ - -Yamu : UAHMı \ A(;y/ "\o. !'> ___ ,,,,, 

Huruç için bütün hazırhklar t amdm
landı, düşmanı en müsait 

fırsatta kıstırmak Ü:ı!ere intiz rdayız 
Mü.,takil filoııJJ~. 
Komoclorn Rauf Bcy k<ıptanc 
.Muaveneti Milliye: Süvarı~~ 

Yiizbaşı Hamdı &'} bptac, Ya· 
digıirı Millet: Süvarisı Yüzbaşı 
Nezir &>y kaptan, Ba.•ra: Stivarisi 
Yi11b.1§ı Cemil l*y kapt.an, Ta. 
şuı. Süvarisı YCızbaşı Cemal Bey 
lıaptan. 

\leciclıye ık Peyin Şevket: e. 
~if H> karnlrnl h İ7meti için a•ynl
m , hafif kı•uvAz,ir mü frezesi va. 
zııesın. gor.oc<·k ı. Mutaff••r Bey 
J\ılctidiy., ııüvarı.,i bulunuyor, ve 
bu i ı gtrni1ik rnüfrez.E-y .. sevk '-e 
tdarL ilı..-.. n1ü kc1l<'f t11tuluyordu .. 

Son <ı a...,..k y pı lan bir 'üvarl
ler toplantısın<la J,l'l. hazırlığın ta
nm rılandJgına k.,ııoat getiren D-0.. 
nanma Kumandanlığı: mhayd 
\Jn cııl'ı J<aı"r~iıhla Neı.arctin 
hcı gii. bir şifre çeken. k hurucun 
ne 1-atnıul y·apıl~cagını sonnasın
dan a. tL1. usan1111~c" 1na hul,l\.""U 
yapıı •• ,a karar vereli. 
Yin~ d'>n·an.ın-a Erk§ iıarbıy~·si

nm gosı.,.roiği gayı-..Ucrle, yerlı ve 
cı.dalı ılcanlarlhın p::tra l1c te<lar•rl 
ol !na.rı ca.c;ııs,lar, dü~m;:1r. dona.n. 
• llJ1 adalar rıu ... >da ol ,\ • 
g•n1 ve h<~rgülı b~ıluru..lu'kla 1111~'-v .. 
ku di)t an.:n:rı: a nab<'cı: veın.\;lcı-ı 

huıııl:U en nıti ........ ıt zan.~nrta yap
'11).'lk ü.ıcr- do.JHllltllctya hazı.rl" 
fırsatını da V<'crınış ohı) .ırcıu .. 

)iı1 ıa·vet Te~ıinfs.anın;n nih&yet.., 
leı uıJ~, Nezar~'"t n dcvafnh sunli.. 
nt.-.~ 

Huı u~· ıçın bıi'ün 11a11rlıhlar 
t:amamldndı. Dü manı en müsaıt 
f: f'S.ıfia kıstııma ~ ıiLere intiza~ 

dayı1.. huruç bııırfınlerde yapıl•. 
(",.ak.tJr! .. 

Bulgar Kralı F\:~·.Jın.ınd, lld .. 

ılt> birlikti' Tek ro.ı' •1a kadal' 
gelm~ti. Karşıs'ında .ıı~·bıı mııl-'"' 
wn1~te ra:>Wanu.)'a~1 Bulgur k ı t Ji: 
!arı ~ıbf',tcc ilerJıy,ırlanlı. Fı a 
'fekirrlagma gcldigi ;amıın dt.>lli2 ' 
dc 1\! s..ıdiy<;"'lin 24 hık ve .on lJ!'Ş
lik •.oplannın ~tc;ılc . .ı ı ~.ııışt· 
Buna .karn<l&i<i Bulı:,ır l>ataryal~· 
rı mukai:ıele ve il' Jtavcnıct etın~ 
ist.>diler. Fııkat yepyenı Armstı ır 
to !arının lnıdrotlı ve ısabetli f • 

teşlerı lrarşısında bun vaparr. ' 
dı1ar. Te&lıtlag.ı a bıriK~ıl O• 
rroanl ordusunun p r4:<<'nde u\'• 
vetl~r.. ~lcsudly ... nin rı. üdahttl 
~i !=ay ..;inde koia)'ea butarlaıt 1.1'" 

kfıp ohı·ıarıık b3, ':~ t:ırafa çe1>ıl· 
di. 

Ş' .di bıitun bu mk~ ... k vazi)E'" 
kurt.ır.::;.eak t.ı"k çare. ı..hınanmarıı .... 
yapacağı httruç ac.ldolunuyor, ı ' 

zaret, l' nmnıı Ka · "' g·ıh, cfk: • 
oımunıiyc bunu bekliy ndu. 

Hatta, Hamiz BC!J ın ki a) d 
boş v·;ı ><it geçiri ·ini •cln :ban bı. 
bir~ ardına g._lc: ı ~·rırlı,rdc h;ı 1 

d(.na,nnınnın ni<;in Nfiı ıda bek ~ 
dig'i >-tH uluyordu 

D • auııı Kı atı bn. ., 
TUt'tT oızi\ ltt Pl' kg., vrt.=l'1E za,Jı # 

nıcı rv d<len .üvaı"I" te 11 

etmomı ti. Yaln.~ ~ JC\' • 
so ı f!si J~arbaı..-:u ..... n1 ,crilt. 

- Sı•f''nf' 4; l\ t"ll ri tJ. ua\1a t;l ~ 
sini 

t·nı"'- .ı·t !$liv.trılc Aı·"'il"O.• ~ .... 
mi~\ndl' toplan<l !2 r. ko 
roıılnr yıpılfl• Fı .,.,i ,abah 
fakla iıarH t ç: ı yol hJZl 
)ap1lması emri d ~ııv.u!" ler~ı' . ~ 
fin('lerine dönii. '<·ı •ni ı.1ütc8~ 1 

·•ı:ı 
tahriren kPndilc ıne grır.der1 l ___________________ -.-.---.-.~, ___ ,.·. l.Oa.-o•0••-1!! Ademi ik tidann çarc,idir. 

J Devlet llemi ryolları ve limanları İşletme U. İdaresi il anları J _Re\_·ete-ile_.!~_ı~:'_:-· _
2

.._'ı
0

_Jt .... _-, 

UFVRf,DİLECı>K İHTİRA B ERATI 

Cc .aoıııı veren Ramiz Bey '"· 
tlla •n son ckv!"<'sini gt>Çirmiy-e 
koyuldu. 

Çvta'ea hatt.nı zorlıvan Bulgar 
or<lu<U bu sırada taııı·nızJ.arının 

frkamc•.o uğ1ayı.5ın1 mi'ıt<'akip Te
kirrlng ve Şal'köy i.s!ikametin-e 
tahvil ettiği ilerleyişini Mat"mımı 
sahiline kad'1r ul"§tırmıştı. 

, ~ . <.1lir 
Don.1.nn1a Kum~1ndac11ıg1, b ,, 

man donanmasııı n B<.g za 
taarruz gos..erişi yopmaı~. T~ı>' ,· 
dağıııa varan Bulg::'lr ' .... ı~ı:·4 .ı 

1Tukb- Fı·~nko - Heıenik - Btıl~at demiryol )dareoleri tn-a"lnrllPt 

c.iugı:u oŞYa n.ıJıı::llyiilt::n ıı•uhs olmak urere 1/8/1937 tadhind"'-"D mııt~l>er ta .. 
riMc,•, l/IZN41 larihUıd~n ıt,ban·n Uiivt><l i m•l~\ir <10~83• ·8884> 

1 iST ANBUL BELEDİYESi tLAr:LARI -ı 
Yıılık Kir &ı 

~40,00 

13R0,00 

80,00 

18,00 GtılJ1inda Anıp Camii uıaheJlesinin 

Gel>t'Ci soka.P.ııJa 1 nuınaralı Şehit 

'-lehmetpaşu nı. ktcbl binası, 

103,60 Kadıköyünile Cnfeı·ağa ınah&lles.inin 
Kurf'.l ts.. il ı-a·nda kfıln 13 numar:ıh 

lı -:. .rıo.sıı.. 
8,00 Floryacf:ı Çaı--11 "'ok.11}• .-.Ja Jc~in 2a nu .. 

ınaralı ılı ~tın 

22,!>0 ,. F.atihte Rirıu.:ı'lt.• nl<lh. C.-ınıt :l.vlwuıl

tla 5 No. tı Rııhri S<>fıt Çille ~'1•k 
ııt .ırc ••.si 

Yıllık kır.l ord<."l .,. ıham ı r.ı"n.leri ile 11k f.eıniuat miktarları )'Ukat".dn 
ysı:ıh 4 p.11"'...ı. g.ı.y1"! r.H kc\ blre-r ,.ene n"!iidrietle kirRyn \-erılmek fiıcıe ayn 
ayn .11.;ık arttını ... ya .o ıl ruşt· r $a.r naıı leri %abr· "'e :\Iuaıı1t?lut Nliidiırlil
ğil: ka1f•ınbıd~ görltlebilir. ihale 3/121941 Çar~"'l.nl.ı.l ~Unü saat 14 dt" Tla ·n1 Fn-
clJrr rnoo yrıoı l 1caktlr, T 11rlerin <. tc l irg nı~. bw. veyi::l 111ektupJ.ıdyle Jhıı-
Je rllnli mn.ıyyı:Jl sa&tıt Jl iıni ('tı:roCJld@ b Junmaı ı. (100ö6) .,. 

I\ .. uarı~ turoe l et ı n )·oı trntu .ıı· tluvdr lnş.ıatı Kanca~ .~ ·ı usn-
Ly1 :~nv·ye kon·.ıhnu.lt ıı:. Keşif bt..'1!c1 ~.:; ... ti lira »2 k::ıruş ve Hk t• ınin.:-ı.tı 
1932 Hru a2 0<nn1.1tıır MııkJ.vt"lP, ,..k.,iJt ı1e It(;l.yıaclırlık 4Je.·i gcı.ıel, hu~usi ve 
ff'nııt tar1.P \ı"'eı-.,. ı >'VJe k~if bulhsrıEi~-ı.., h\ a üteierrl dtğe• evm 129 ku .. 

rtl$ n ukabili de Belediye Fen i~leri .\111du ·ıg,;ıttl("r. verilccPktir İhu1e 
3/1219·11 Çarşan 1,3 g l' a t 16 eh" Da mj En'" ~ • !JJ.pı lacaktır. Toliplc .. 
rin Uk ıeınmat ın t.k:b:ı~ \.t"y.1 mt-kl.\Jpl.:ıı·ı ı:::ı.J -ır ·ıin·l~n ·j" gi.ln ('ı;;\el Rcle-
~Uyc Fer İşleri Müdül"lügi.lne mür.1r.aatla ac arı f,mnl t•hliyet ~q 941 y1lına 

ait Ticaret Odası vesik.a.lc:ıtı. lnl.Z .. h 'Şrl +ıvı,.e \P.;..~ırc ve ununen ib azı lhun 
ge~en diger \'\.S.lik i' · 2.JOO numarnh knnunun ta Jatı çevı·e.~incle hazırlıya

caklc.rt teklif mektupların •he.lr gihıil saat J4 t 1r1 ıf ı1JJ.' Dqimt Eıırfiır·ene vt.--r-
ırre-krt L:ızımnrr. (99t;l) 

' lkislrıf' :\YDİ m'Cn'l(':ı \l'rml+ ola<".'l 
1'7.0hmtıhtUr. 

* f;o!"U lyv lt.ı. ilim r..a :un:ı hal'c.kt.•t 

edOO """" :m llV<'l'rilıleı'i "1'11 hıri 
ya-nlııt taaif;ubite H82.l'eU ~uhaınıl1e-

d.Qr' D..C\l lidÜlJ, İ.n İ. baWl i&ü wi 
ve cismini, dedelcrintn ~crel-criııi 
bile inkara k.alklşmışlardır. 

- HAZRETI MmfA,'L'lL"DİN 
cs.A.) GAZALıı.Rl -

Bir 1':,.afta.n dl~P.r taıola h;lv.ı nU
fıt.: eden 1nesaJ1c.ıth b loklar> ho1t1r:ın

<lctki ihtira ic:in İkbsat Ve:ktil·~t.inden 
alınmıı ulan 12/ 12/934 tarihı ve 1907 
No. ıı. İhtira Beratının !htive ettigl. 
htütnııh. bu keı.re b.1.;jk,1:-;Jna <lı:vir \oC 

yahut ıcach 1"ürkiyede mevkii tifle 

koymnlr: iı:in sahihi.t<'t dahi verilnıest 

teklif ~ lilrnf'ktc olJ~lakla bı: hu~sa 

fatla m·ıh1ın..tt e41in,rıek i~tiycnl~rln 

Galata.d ı. A"lan Han 5 in<'i lwt 1 - 3 
No. lara ırıü rocaat eyJcıneleri tlftn o
lunur. --
Satılık 
--Otomobil 

:n4o modeli, bq kiıı'lık Delük., 
Pf.r.r;iyBk mark'l, tiç "lY hubustde 
·u:~anılmış bir otomobil satllıkt1r. 
i. ıeklilerjn Nuru"ımıanıycde nu
·~ar.ı 5-1: Bay 'J'ölc~ddin veya Veb

ü\.' ~L:.~e nıü..-11·:ı ıtıan. 

i .. tonbul A•lfyc> 5 h1rı Hukuk H:i ... 
.nll~in<leıı: 9:l~/l013 

İslı!nbul Evkı1ı: 1\lüdUrjyeılnin Şişli 
'H.ırl>iye caddet>uıdc G.ılata .ıp..ırtı-

ı.ın ıun dördüncü kattn H;.ı.IJib u v
ct:ısi ~ rı k ile F.rCnköyünde İ8tasyon 
clvarı~tla Oniver~ite Di ·C'ktörü Ce

nUliı; n .ıı.iintlc utıırdn HHıni Pa~ ve.. 
ı~sınUen Keı·iıne ve Şeref aleyleri
n~ Ol; 181 6:3332 kuruş alacak davas1-
nın ıe:. u kılınan muhakeınf'Si netice
sinde davacmııı 1stihs;ıı r;yled1ğl 

17/1019•0 tarih ve 935/1013 '"'ili' ve 
9t0/!:l4'1 karar num.lr.ılı ve <lavanın 

ı·\!ddl ~ükmünil havi ıl;;ıın!aı·ı.n ik.a-
rnetgahla~ı meçhul b nıtl.ddc .. 

ale:rhler ~telek; Kt:'rttnt~ ',_. ~crefin Hu
kuk U u l MuhamekeJeti i{anuru1-
ntın 141 incl nıa•ıdc:~yle 111uteJk.ip 
nı dclt lerı ı:ı1uoibinc~" }te!l<lilerin,. i !fı

<Dt'ıl telıı.g. ve ilSn Jçi.n bir ay mııcl
<let t.t_vln ı tıen ·µ kılı.u..--ıll.j oldugun· 
dan J\.1e1f·k: Keriınc '\it' Şeteıln i1~ıun 
tcrl·da.sıuda ıtlbaren ırıezk\)r nıüddct 

ıarfın(la ka nwıl yoll~ra teve.;&ül ey
lerned ik lf' ri takdirde il fınların kat'iycı 

k~ .:be<l'·~gi ilin olunur. (8332) · li'3k9t biltii.n bu ithamlara rııgnıen 

Ri.."1letpenalıın Peyııamberliııinı kat'i
J"en inkAr edememltlor ve isloilınly etın 
h t.rl~ttyanlık U?".er.ini! va.ki kuvvet ve 

kudretin i tenzile yelteneınemiıılerdlr. 

IJ .... teL, r.ft h.aıounedi.n cS.A.) g.un~ 

L-ı. " :.ıi\ n13r ılc ınflicik.let' ,;_)l"&aJllda. 
.ıt ı • .Helen n~upa clJcle.::di ... Bu.." :lt, 

?Ii~relln ilk &i.'llt~lC:r i İ&Un, k.uvvf'ti a
;;tgoı u1"u.liıuiw.:a lllf1.l.r. .t<.~ı:'van 

takip etmek kabilinden eh4:?Jnm iy<:titz 
vak'a larla harek.eUer idJr. Bu hu ruç
larda jısP erumrı kiran1 Medineden çık
ınayıp eshap t.n.n b ir zatın kumandaı;ı 
tahtınua yine e8hapton ~ı zevattan 
rnüı.·t.~kkep mfrtrc:tele.i.· Kureyı; kiıvan-· 

lfl ruh f,<;.lt. ibe rılOJnur edilmiş v e bazan 
da. I>c:yR:aınber l-:kn<limJ~ de beraber 
bulun111ı. .~l;.ıı-.11 

--___ _.. __ , ___ _,., 

Hırlıı.tiyan m üverrjh)er, ayni za1na.n
da J-laL.reii !.f haın.ınNiin (S.A.) ga
yet ı uni.c; \'<f' ahla-.K.lı olıtu~u ÜZt'l"in

dıe (furınuF,l;~ Uı. A 1stı>krn"'i 'Hlh .Jyet 
.Pahibi olnıadıgını. ad.ıict \'C mü~ava tı 

Be\ Uiklednl yt.ıL.tnaklu haltikati itlr3ı' ı 

et. :rktc mttttf'fık k ~LYJ~lartlh. 1' 

";:In1stiyatılar, Islaı1ılı.J:ın büyük k ıv
V(·t t.·c kudrf'hni \P J.::liPı fırduları.nın ı 
istUfı zaıcı: l.el. nı ~{ li ınb;1t:ı.• bınıu, 

hır· ıyanlı~ın z.: ın..ı .ırl.ı!et ("·dc-r bi: 1 
man~ıcta ~üMh'rt'.'"k h~.J ıı l.-ııın11'!lart~ır. 
F~ nt b.ı lcııdre lıı.1gıın ıı.vkııda ılah" 
otm1 $ bn!uns."l yJı.c rıu 1cyJI:!' ::k Jı;'lr 

e\x'ıı'.i t.ı }{,,rk\l hallı~tl<·tlir H\· uıın 

b.. bıh nıınırıın elıntlr yine ~hJ;;,~ 
1.~ •• k '\; . ,~ 1fc· ..ıpa.(·· 'c' r. Cl rıkL. 
l. f r l •. • 1 

Ha.treti Pe~g;-ın·~ı-in, ı\ıfedineuen 
ik'nC'l elet.? hlıt·ıu;ları Şaına haı-eket et
rrı c•lnn bir J<ureyş kôn..ınını takip 
ır~k cHlile ıJ\up fakat y ••:i .. ı->ıniyeı-ek 

cl:.t et r:!..;lrrrli. Bn klirv;,,n F.bu Siif ... 
y; n,... iy ..... ,.u Jltında SR.ııı...ı .,,,,,.J o?-
du. K."n·,·ı n ant.."&k c k:lşı kadardı, 

f5t1n Jar ,, • . e.)'" katv.anlarına te
c.ıvıiı.u on!uı n Şın1 , olun tll'aret- 1 
.,.f'dnı ti!' "rr 3-or:-hı. Ha S('be:ple Ku ... 

.) .. ı cıfl~U"ll'e tll'!l tı. ı-.:ı...·ı Sütyan 
cl.ı 11. eıi :.1t*1.,. ır1E: -"':i.A.) taraı.n

d·ı K.5.l"VSlll!t t.ıi\11) eıl• d;J?(lll\ i.şİt ı.İt:

t (~oı Tu,:or k b 1 i ,,,.;,Jrır \'e nu-
ha (·J)t c ,,, ı.K ıı u ·ı.r·ıc .. 

" 

• TA&Vlll •' 
Rurr.t 13'1 Kasım Hini UIO 

o.nş•t>ı zf:Lıı:ıı. Dl' 

16 22 10 

Yı~ f\41Ay 11 VuaU 
VAKİ 

1:11.nl 

il. Teşrin 
~. D • D 

7 03 Glln•f 2 2 i 

29 
12 o~ Öll• 7 20 
14 29 ilti11di ' 46 
16 42 Akif'lm 12 Oü 

Cumartesi 18 19 Yala 1 37 
~ 19 iratk 12 36 

Sahip ve Baimuhanlri Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Dir~ktöril 

f:<"1111e~ Kr'..RAJ3if,GİN 
~Q , TEl.GRAF . MATBAAIU 

Bt.lg.u orou~·uuu durdu.. ' 
Marmnraya inmesine mani olınalt 
üzere donanmaya emir verildi 
Mesudiye Tekir<lağını denb.den 
ate~le muhafaza~ memtıt" oldu.. 
Şarköye geldi. 

• le c ı .. uı 
manevıyatnı arııırm~ v 1 
k-0lay !aştırmak i<; n bu >ıarek ~ 
geçmek üzere <ıldugun ıı Kend• 
tihbarat vaı;ıtalaı ile h3ler alıT' 
düıım-an d.onanmasıınn .ndnlar 
1'11 nd1I bııluıHhıgunu, Mon<:• , . 
üssündeıı bu maksatla haı ek<' 
deccğlni ogrenmi.'ti . 

Kanunrıevveliıı blı inci cu 
" günü beklımilen huruç 'aP 

(Devamı v~-:' 
- - -~ 

f Hed·ye Kazananla;l 
Mükafatlı bulınacamıza iştirııJı: 

eden okuyucularımız arasında <:e
!kilcıı kur'ada hediye isabet edoen... 
l<;r~il Jİ6it'bini bügün nt'>;l'e ~ 
hy-0nı2. 

Dünkü sayımızda gösteı diği • 
m iz tarzı halden başka şelı:iJ.dıe 
olara~< d•ığru halledenler de '™'• 
sda babanuı hi>-""sini e>r ta<:la, 
alıta veya i.istte ayırarak karne,,. 
lerın hbıclerilliı müsavi olaradt 
faksin: eyliyenler de ktır'aya ko.. 
ulınu1lardır. 
1 ind !iği kazanan; Çapl!Oa Mu

rettip sokağın<la 6 lllUJIJlarad a kii. 
çük Er<ıl DeIDJr. 

İkıncilığl kazanan . (Maruf bir 
sınenıanın 2 ııyhk hususi meiııki 
kartı) Devlet Demicyolları fab. 
rı kasında tesv i9'eei u.stalımndan 
B. Nihat Füran, 

3 üncü1üğü kazanan: 3 lıralık 
kıtap, ~fler, ka>eın yahut da bu 
'K ıymette oyunc:.lt almak haıdu) 
A ksara} da Şelrer<?i sokagında ll 
n umarada i tıınbul kız an'ai 
mektebi ta.k>b<'~n Bayan 
:Mclha. 

4 üncülu~ k oza.nan; (Kız iae 
komple <lik\:ı takımı, erlrek ise 
büyük pe1'kiir takımr) _Mersin • 
de Hastane caddesinde 126 mı. 
maralı liman memurlarından B. 
Agahın hanesinde Ferda.ne Agah. 

5 i nciliği kawnan: (1 ıMYlrk Son 
Telgraf abone..i) Şişlide Hal8skar 
Gazi caddesinde Mmya apıırlı • 
manında kapıc ı B. Temel Çıııkll'l'. 
Manıf bi<r qi.nemanın 15 günlük 

meccani duh11liy<' kartım kaza • 
nanlar: Üsküdı;.rda Sel1ılıi Ali 
efendi mahall'<'sinde Topha.neli<ıl!
ıu yokuşunda 17 ımmarah hane. 
de Bayan Nedill'e, Heybelıada • 
da t,metpai'} cadd~inde 177 nu
maralı hanede B:ıyan Suzan Haıı. 
ri, Siileymanıyrrle Elıııal'\ı·f 11"~
hallc" ndc M e,1:' soka ~nd. 4 

ıı T"t.ı ın...ıraı' h'3~1 1, Bayan 7.eına, 
Eyüotc Ot.akcuıı.-da Tii/ e.lrei ""· 

N('· 
kağında 2 numarada Bayan • . , 
rJ.man Teoman, (talat,ıda Necı 
bey caddesinde Dehı.ta~ . ~an~ • 
12 numaralı odada lcnoı 1 ' a ll • 
rakaş yanında nıiis'.ahd~ın . 
yan Roza. ( Deva11ıı vıı 

ı---·'- ,_ -· __.... . 
Şehremininde yeni pı r 

ASKERLİK 
şubesi teşk il ohıııdıl 

Şehremini A~k,.r1i Şub 
k.l"ılı· ,ndan: 

- Şehremini, Snınaty.:ı, J- r 
rii.k. Nahiyelerini ıh+ v" etı 
teŞekkl'1 •den Şehremini A 1< 
besi 1/12/941 taıJhlnden ıtiu~ ·~" , 
saroyda Ordu c:ıdtl~sinCrıc.. DJ r 
de faaliyete geçecektir ·t 

2 - 1/12/941 tor>hln<k" 1. · ıe 
blr!ncı madd«I<> adı ge n nnlll 
hudutları da hUinde ik~1 't c-' .

11
, 

l i b ilün1um n1u kel1e.ilcrf1ı l'l:ikeı' !CL 

aınelC'Tİnin bu şuueı:e ıt"Cl\j: • L-d~ 
s - Birinci m rl<klel<I i ıd 11 

ltllinda ikoırıet e<lt..>n iulı .. v \IC ·11 # fi 
lara aıt muamele] n 1iı <l1 
AMerllk Şulıe8lne yapıl:u ~-ıı· 1 

4 - Şubeniİi :riıdi J ycte [;t{tt~ • .... 

ten i~bwe-;ı , u1-- ı.ııntakJ~; ,..c :'I 
suretiyle ı recek, yedek sııl1 • bt.,..ıP 
murlaTa ai t muameıeı~rin rı 1 

yapılncoi!J ilin olunur. 
, . 

---
DOKTOR .., l \l 

Handan Sarac01 
·tıı ııl<l' 

Doğnn1 ve KJdııı ff,,_., 
Milteha..,ı.. odd<" 

Cagaloglu, HiUlJi•hm<' r "2oı S~ 
P1nar .A..pnrtımanı. 'fcl. 

~;;;.;;;;;;;;~--,,..,,,.':.sıl 
Şehir tiyatı:::, 

~
, TEPEBA~I pi' 
~~i KJS.'ıJl>IP!.:ııt 
it Bıı nks»ıll saat - .r . . ,,;ır. 

Mt:R DIVENDll BiR '; !' 
1. TIKLAL c J>ll"·sı:-< fl 

, .. , .... 
ı<ı .\n ni l"'-· 'f". n da 
Bıı " k>aırt oao l 21 .. 1 ~J 
SAADET YU VA-' 


