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HAYAL ve 

HAKİKAT 1 
Rostof'ta 

Yon Kleist1
' 

Avrııpa birliğijOrdusu im-· 

ıLi BYA'DAI. 
külli kuv- ;, 

1Tekni •• o 
1 planı y 
Meclise ve şimıliki halde h e d i 1 d i 

• sözden ibarettirı 
____ ._,..._ ----' Şthrin istirdadı hak-
Aın1anyamn tasıwvur kn.da Ku L işe f' den 
ettiği Avrupa Birliği 
matbuat ne~riy .. tı ve verilen haber 
nutuklarla teeuüs ede -
rn<z. Berlin toplanlısı 
bu .;efdldt' bir netice ha
linde ilan edilmek iıten
megİne rliğmcn hakikat• 
te bir Avrupa Birliği ve 

Dağınık bir halde 
ric'at eden Alman
lar takip ediliyor 

bir Avr'1pa cephesi kıı· Kuihi~cf, 30 (A .. \..) - Ro-.fof. 

vetler te-
masa geçti 

• 
Üç motörlü Mihver 
tümeni ile bir muha

rebe başladı 
Loı;clı·a, 30 (A.A.) _ B.B.C > L!b

:rada w.i<l,:tetli n-.ıulMlrl'beie • ıinvaın e. 
dfyor. •robruk'tan ! 1c, I!y~11 \'e Eldua • .. 
da İngiJ.i7. kuvvetleriyle. JirJe;*n Kıta ... 
at Tobnrk ile Sjdi Rrzek .. ~sında el
lerinde tuıtukları koridflru genişlet. 
m~cJ"' 1')ıeğ!Jlt1dürlt"l'. Diin gı.'Ce Kahi
rcdc bfr ankert sözcü Trı.bruk gaı·nizo
Tt1J.nı1n muvaffaJtiyetJi harc-Jte•l~•rtni 
, >ıcthPfnlişiir. 

! 

ce 
ı Maarif Vekaleti bir taraf an bu 
1 büyük planı hazırlarken, bir taraf· 
1 tan da açılacak mekteplerin yer· 
ı lerini valiliklere hazırlatı./or 

Ankara, :ıu (Hu,usi uıulıab'ri ıııiz tdcfonla hilıl ri ·ıır) - , laaril 
\.'"c-k:ileti teknik öğrt·tioı 1:1r·• aınıuı ba~nrınuk \l' fıli i,ı;ılİ\t .c ~l"'(· 
nıek iiz:creı hazıı·hkhır~ ba~hın1ı~tır .. Jla:-.00.1 Ali \'iist·l"i" t:ı liği altı ıda 
Jnr,ai:o;ine de,·anı eden nıiiteh. s1s hjr Ju.•y~t.1 ~tni'"!- iilçiit'c hi; fcdris ru_lmu_~ değ-ildir. ı' ım istirdudil<' Von Kll'ist ordusu. 

nun h~hneti So,·~t·t isti.hharat 

~Zan: ETEM lZZET BENICLI biirosunmı diiu aksan\ki hll' .. ıısi 
lı<'_ mıııamesinde ~ÖI le lıilıliril-

I ŞP rl; oephe,'<•wleki harek4tcı ••Tal: ı 
• eden bir Alm<>P tııJlko 

Sidi Reıck'in C't:nu~ı iarki inde 'tı 
G.:ınbot'ıın Clilui>u'l:ı-la 3 Mihver '-' ı.J- ı 

Almo,nlar bıırikadlarl.a k.apatıımııı ı ve in~a planı hazırlamaktır. Türki)·eııin klilkınıııa" hakınııııd311 bü· 
ı ;,. Rıı.s köyvııden qeçe-rken 

1 

yük bir ehemmiyet ifadl"-İ içinde hııluuan teknik ii;!retiıı•i fiilon te.. 
sis ı•de<·ek olPn hu ~lan pek elmı ıl" Bih ii'< '.\lillet \kdi<ine -.vkeo 

Ankaradan ' mı·ktedir: 
Birkaç gfö; "vvel Ro-.lol Al· 

mun kıt'al:ı.rı tarafoıdaıı bir ha,,_ 
km lıarl"1'eti netic,•sinde işgal 

ecFlmi,ti. 28 Soııte~ri,.de lto-;tof 
ct:ptıesindtki kıt'nalr1nuL. Gl'u~ .. 
ral Remi.ofun kınnandasında 
Don 11 .. hrini ~l"t'erek Rostof seh· 
rine J?irınisler ~e Alman kıt'~la-

(Dovamı 3 üncü Sııhi.tede) 

Bu sabahki 
Rus tebliği 

L<»ıdra 30 (Radyo 7,15) - Ge. 
re yıı"8'1 Mosk.o.:uılu. ıı.eşredilcıı 

Soı"lıet tebli{ıi: 29 ı:cmteşrinde n-•- / 
kerimiz biiıiln rrphedc ça~ -
ml§tır. 

!Elde kalan pastalar, 
börekler ve çörekler ' 

1fakir halka dağıtılıyor 
1 

tör:~.:e tiiıncn.iyle bHylik: bir nııı-han:b~ 
ha)la~tır. Britanyn tank it"wki-rlillr
ri Alman kuvvetlerini ç01d<· dab tnn.ş
Erı. d.ıı bunh1r tekrflr bi.-Jc.>S· .tş1t·ı• \"O 
)'endilcrine bir İt.nlynn tltır,('ni dC' ka. 
tılıJ".ıştır. Bn kuvvet hı <X\ıtt.an G, rbc 
doğru giderken tayyon·ele.r t.-ı..r •• fından 
güı"{ll'erek taan·u11 Ji'ıln1l; tır S<ıunı 

B:.·H.c.l)llalılc..r yeU.5erc]( hilcu.m et ıu~ 
Jerdir. Bu n1ui:ıar<-"b~, Libya harbinde 
şinıdiye :cndur olan en şidcit."fli .:;.·
pı11ına<lU". İk.I tara{m kayıbı hııkkında 
henüz Kahircde haber yok.~ da. dün 
gocc bi:r stiıcii «her c!ii:-·ll'.1.n tank n 
lınhnsı en1ri bakidiı > ll<'ınitUr. 

G:.Sl•> vahasnı :...ıpteden kuvvc-tlt:t
den yeni haber yolrtu.r. Bur.ıdı 200 
değil 700 İtalyan esir t'dildiil.i anlı .. ~ıl
,-ı~tır. Britaııynlıların z.'lyiat :?O ~1-
şklen ibaı·ettir. 

:\fı~ır hudut bölgesinde Jiir.dli. k;t'
olar dü.jlllan haU.11-ına baslcu11aı"ını 
arttınnı~ıardır. Buradan Çüğıı İtaly<ın
JaNnn mürekkep oJan hrknlar llin<l
liler tarafından birer birer tenüzlcnl .. 
yor!<ır. 

Avruını lıirlii:"< ve Avrupa "~P
lıe i kurulması voluıı<la Berliuin 
Sarfeıtiği gayreti i aret ed ... n mii
lalealarımıı had i,...ıerin ti ili ile 
llek kısa günler içiııde teeyyüt 
•lıoi~ bıılunu~·oı-. Berlinde ;, apı. 
lan toptanlı ve Rilıhe1llrop'un 
l\tltku 01i1na,cbc-1ile ,,ln1an ve 
~ihver h~..;ınuuıı 3 aptığı uc.;.ri
Ht adeta Avrupa birliğini" ve 
Avrupa cephesinin bir emri\lıki 
h.ılindc te~ckkül etmiş bııluııdıı
Rııııu işaı· .. t l'<ii}'oı-. t'ilhakikn or
ta~a •Antikuınin!Nn pllktm beş 
~ıl daha ıızatılnıası ıııüna.elıeti. 

il. niimayiş baliııd" Jıir birl~ıııe 
Varılır . .\lnıaııyanıu ııwııbııti de 
hu birlc~ıne-yi ~şiı·iıı ~i~irip en 
><•ıı haddi ilt> diinyaya yaymak 
sureti),_. h.tisnıaı· ,..ıebilınektedir, 

lCı·ndisi i~in geni~ iil~iide bir ha· 
ht sahası vücude getinııek kas. 

Pastahaneler şimdi artık sadece şekerli mad- 1 
deler imaline koyuln1uş bulunmaktadnlar 

Japonya harbi 
ı mi, sulhu mu 

di ile başladığı harpte Avrupa tTıı sarfiyatının tahdidi ht>k- 1 
llıiltetluiui ezen Bedin şimdi ikıııdaki Komdinasy•Jn Hey'eti ka-
0nlan bir emrivaki halinde •ul- raa bugiin biitün ~ümulile tat. 
h~, yen1. nizııımA A "npa i&tik. b.ik nıcvkHne girmi~ bulunJrıalc-

hıııa i11'1.Ji edece · ve karakol.ar 
da bu tatLları Darü~,afakava, 

Talebe Y.ıııtlarma ve fakir ha1ka 
parasız olaraık daı;ııtaeaklaıı:lır. 

tarını ve rofahıııı 111iidafaa fikri· ta<iır. 
ile alıştırmak ve bu fikri benim- Bu sabahtan itibar<'n kek, p.1s-
setnı._.k istiyor. Ve .. yine istiyor sa, börek, boğaçn, yufka, uııcl~n 
lıi i<gal altında inliyen môlktle.-lı • mamul tatlı gibi maJde!Prhı hiç 

tndisine: bir; dü:Ckiınlarcla satılmamakta 
- Sağ ol efendiaıi~. Talıli< et-

ŞeJıT'l!nl.hıu Döı....ak V1C çQ, 

imal tden dükkfüılarım ckserf • 

yeti kapann11~tır. Pastaneler ('im.. 

di artık s;ıclc ş<?ıu,rlcnıe imal•ne 
hoyulmu~ hulunınakıadırlar 

-----o--tiıı bizi. Canınıız, kauımız, \.""R.t'.. idi. 
1 . Bu gibi ımahithnn»INin c>lle. G d"kl" O • 5 ığımız h<'lal ana. Daha ne em- e I I enız U• 
tediyorsan yapalım, hangi hedef riııneki unlar h"kl,ıııda b<>:yanna. 

mp vermeleri miid<k"i dün bit- bayl""'rtna 
Ve istikameti gö,te•i)·orsan gidt'. "" 
linı.. n1işt.ir. Beyannaıne vt:'rmiy(a: ı·r- 1 k 

Desinler. Balta bıı milletler !er hakkında kamını takibat ya. Y 8 p I 8 C 8 z 8 m 
hunu demeden o lıuuları demiş pılacakt:r. Ankara 30 (Hnsıı.;i muhabiri • 
savarak netice ve neticeler lıa- O:ğer taraftan dün pastacı, mi~d-cn) - Ged'k], deniz 9ubay. 
lindc ilan ediyor. Yine ilan edi. bür<'kçi ve tatlıcıla. '"' toplantı !arının tahsısa~ı fo\'kalildelerine 
Yor ki, komünizme kar~ı koyma ;ı:apınıolardır. Verilen karara gö. 30 ar lira zam yapılması hakkın-
Jlaktına -eskiden , .• yeniden gir- re, her esnaf sat•şı yasak "dilen claki kJnunun ıi<inc! müzakeresi 
llıi · bulunan devletlerin lı"psi maddelerden elinde halam kendi paznı-tesi günkü Meclis içtima~ 

j tercih edecek? 
' Arrerikada şimdi ar-
tık Japonyanın vere
ceği karar bekleniyor 

\ aş.ngt-011 30 (A.A.) - Birkaç 
güa iş~irahal etmek i<:in Ruzwl. 
tın W•ı·msprings'c gdmesi Va -
şinglonda Amu:ka hüküme-t: i<:in 
Japonyamn yakında vereceği ka. 
rarı beklemekten başka yapıla. 
rak bır iş olmadığı ouret.inde lef. 
sir dilınektedir. 
Reisıcumhurun etrafında bu

hınaııl.cr ~az:yelte bir karışıklık 
(Dl vanıı 3 ü..ıu·li. Sahıie:rl ') 

O S k O V a dilr'cektir 
Diğer ıaraltan \'t:kaıct ilk plın.ıla a ıla.-.,k nu ktı:plrr i~ın 1l·~bit 

1 
t ~tıiı.;i bölgt:ll•rin \<ılilikJ.ethk bir tan1inı gthu1crcrc•k hu n1cktt•pler 

Ce P he Si• için 'laarif \1 ek{ıletiııin ,,r!<t.d c bina ~uıın ;dnııyac·al{ııu. :.ır"• '" hi. 

1 

nalar11ı ih.rarının \alilih.lt.Lfl' buokılu11' n?.luı.:unu \C ... 'i~tltlid~u 1,u 

f k lPr1t'rin tenıin edihH<·sini hiJdiıu1i~tir. .. e na s IŞ··ı Hu nu4 ktl'ple-rde ttdrisa.te hulu1hlt: k t•:kuİ\\'C.'Jı nıunlliınlt"rın dt 
Jıa1.1ı-Ianmnsınn bt1~laıın1t~ı11. 

tırılı or -----------
'eA(!VEKILIMIZ1 Bir ces t l!I 

Almanlar Rus muka
vemetine rağmen 

ilerliyor 
Vişi, 30 (A.A.) - ·Ofi. Ru. 

cephesinde ınuha.reho .,.on dcre{·e 
~iddetlennıi~tir. ~loskova 4)nüu
dc Alınanlar, Rusların iinıilsizce 
1nıtka\·r1nrtinC'I rağoıen iler]iyo,r
lar. Ruslar, bu cephedeki Alman 
baskı'iıll hafifletmek için Doneç 
hav.1asına büyi.ik kuv'\ictler top· 
hyarak lıar<-ketc te~t'bbüs Pi. 
nıi~ler, fakat miihim kayıplara 
u(;:ranı1,lard1ı. 

Son dakikaıla Bedin ve l\Jo,. 
ı.. •• ·a'dau g<'lc.•o Jıab(.·tl re g-ö.·e 
~ıo.,ku""' c.·cphırsiı.ıJc <.;ı..a.Jiuo"°u.n.k ~ 
Volokolam,,k, Kalinm'd" 1iddelli 
mııh~relıel~r olmaktadır .. \iman
ların bu k~,iııılcrdc il~rll•dikle

rini CL .. lar d:l kabul edi,·orlar. 

'l _____ ~ı bulundu 
17 İlkkanunda An- I 
karaya dönüyor 

.. \nkdrau ui ıı:. İ 1 •ı:.,..ı 1'). ~l 

bı aY n,tit:ri•_*!f' ınczı ıjye' aın'l'l 

olan veo halC'n l\.leı 1rlııdı: buluııa'n 
B; ş·-·ek;l lH.1~1·ır Re·f~ ~:1)d;."lı 

17 J1kk."ını.ıııda Arık..ır .: dL '""· 
et:klcı ..ıı.: -·;ı7ıfclC'r; ın bn..şlıy.1-
cilklurd r. 

Cinayet olup oma
tlığı tahkik ediliyor 
J)lir J.K~~lJll SJ 

yu !« Ç;ftl kk:ıya 
n'z<l<n bir cı-,ct çıkar. 1\ o•lır. (\. 

set prkektir. IIiivıJ:~ıi .ıniaşıla • 

ınam~tır. Bu ec,Ldı~ etleri ek • 

~ilın.ştir. Bir t•iııayet olup olm:ı. 
n"1s • kık d imek• dır. Porta al satışindaiı \ 

çıilan kanii lıavga I B. k d 
Ce~~:~ ~~:~·~u~i~~e~~UJ~~~rie:P.p P~~\1 . ır Q ın yan• 
U ı tara Sal:ımı•ııuıı lll")hanes1.kliııd•e·1 •~a-f ma 1, u••zere 
!U ı'L ;la"", Pf-tkl \, l. h 11İ r-ı 
1r.:uı ""l.:la port.ıi\al s t Jl yüziindcn 

ALMAN TEınLtÖl 

V olokolamsk 
! şehrini aldık 

kav çıkn wıı· M ı•ta :ı bıcngın. ce- ı•ken kurtarıl' J.1 k<' • (~evr!rt b.:ıJı1ırınd n. kahurga u~ 
kt"n 1 ~nderı rı:.,'1ıc y ... rnl:ı.n hr. Stçlu ı 
ytlKalan-n19tli' Dun geC\! Beyo~lu - Boğadteseıı 

l~aaguı başlangıcı 
)il .... h. F(.·ı.nı·ıyok §i. s.Jk .. gında 

1 
caddes :ıcle Bostaniçi &<>kagında 14. n -

marail.ı oturan alil ve ihtiyar Harer 

ismindeki kadın~ m:ıngalı yakarak y. -
Yi!.Kıı Ü it.::.ııtıg. 11'11un oıun.J.u.~u 21 nu. 
mJr. l c\ lrıi" soL.l k u: tarı ıutuiınu; t 

VC' i :-ayete n·~ydan "' ılrrıeflen ıön- ı 
cl~iri:lı111. tiJr D,kk.ıt Iİ!?,. den dolayı 

...,, 1kn l'a;;:k nrla takı .... at $rlp1lrı1akta: 

n11ştır. Fakat biraz sonra ınangaJd:.ın 

kl'Vtlc:ımlar sıçramış, yorgan tutuşm* 

tur. Kadının feryadı üzerine komşular 

yc•ış1niş, Kadınl yanmaktan kur\ar

mııŞ, ate§l de .Undtirmü~lerdir. 
l -,- ·--

Kuvvetlerimiz Rosto
{ u tahliye etmektedir 

d:r 1 

Yeni Avrupa birliği ve cephe,! !l"mtakalurındaiı:i poı s karako • da yapılacak:ır. 
Jlrensipinde birlqnıi~Jerdir, mev- !----------------------------------------------·! 

('--~_H_A _____ R_P-'--'=--V_A~Z ___ İ __ Y_E_T---=I ____ • J 
Berlirı ''9 { .A.) - -tD. N. ıı.> Al- Terziler Cemiyeti Koordinas-

C\1t vaziyeti A\'tttıla ~ulhu ve is
tiktarı halinde kabul etnıi~ler. 
dir ve kendilerine gösterilecek 
her hedef üzerind<> •fedayi ba
ht ve ean•a hazırdırlar. 
• Alınanyanııt i~inc el\·erdiği 
•çin vaziyeti bu ~ekilde göster. 
llle~i ]ôztmd1r ve.. onun i~in de 
hih·le yapıyor, bö~·lc gösteriyor. 
Anrak hakikntin kendisi bu de
i:ilılir. Stıdcce AlınaııJanın •rzu. 
s11 hnchır. Eğer, Aln1anyanın ta. 
ıavvur ettiği Avrupa birliği ve 
Avrupa cephesi yalnız matbuatın 
llc~riyatı ve birkaç nutu1< ile he. 
lllen kurulabilir bir sey olsaydı 
llıesele yoktu. Yine, Wrka~ dev· 
IHiıı bir arava geler~k -Aııtiko. 
lllintern• pakta birer inıza koyu
\·ernıeleri ile bitebil~ck işlerden 
•!,aydı yıne mesele kalmazdı. 
Aııcak. hal;ihtte ı\lmanyanın 
bit Ayrupa birliği "" Avrupa 
C•plıe•i kıırnbilmesi en zor, hat
!iı şinıdi)·e kadar başardığı harp 
~artıalarıııda sarfettif:i emek nis.. 
lıı·tinde emek sarfı ile bile vü. 
tUde getiriln1esi nıiilnkün o]mı
)an bir i~tir. 

Alıııau):a. tasavvur ettiği böy
le bir birliği fiil snhasıııda an. 
Cak iki ~ekilde ba~arabilir: 

l - Dünvn harMni kazanmak. 1 • 
•• 

2 - Dünya harbini knzannıa-
llın iizcriııden en az kırk bütiin 
~ıh kıt'aya kayıtsız ve şartsız ha
kiın olarak geçirmek sureti le. 

'.\lilJi ~uur, milli kültür, milli 
~e\'iye, sos~·al , .. arlık ,-c 111illi an. 
8nıı sahibi medeni milletleri •eli 

{Devamı 3 üncü Sabuede) 

Moskova garbin So tle·rin 
müdafaası ıe ma ·yet'" n d. ? 

-~~~~~--~~~ .. -~~~--~-~~~ 
Libyada İngiliz taarruzu Tobrukta kalabilir mi 

(YAZAN: IHSAN BORAN fs"•i Bükreş Ataşem;Jiteri) 
Kim • Moskova §<h~sine <;1"'nıı. _ 
!ar ve l\los:Covaya 64 J..ilomdre 
me .. aferle hulunan K!in sehrin" 
:::c~ku 1 

... i;:1,Jı. İşte Ru!'Ja .. r· veni 
n. m l taarruzla bu telıliİwyi 
tt .. • • +ırn1 :Yd ga,·ret rdl orıar. 

Bunda muvaffak olurlarsa Mos
ku\ a müdafaasını tızntn 1~ ve .. ı\l .. 
rnan ordnsunu YLlı taalruzlara 
ve h~:r.:ırlıklara rrt•cbıır ttmi~ o. 
lacaklard:r 

nıan ordula ·ı Başkun [lnd~nlı~ınm. 

tebliğ!: 
r. t:ı:<.1,ov.1 önlinrie cereyan erien ta. 

arruı ı1r- ·c.·ketlerl esnasında yeni nra-
7.İ '·az:.ını .J.r. kaydedilniştir, 

Rostof ch;Jrında ve o,)nclz lı. vz.a
sın<la büyuiı; asker toplulukları le 
yenı hüc• 'lıh:rr :y11pan A l·r.nnl:ır ıiU;-
1\'J.DR ııit~ ve kanh zay ·erd r ! ... 
tir. 

Verile· en1fr1"', üzerine Ros.~o!t • 
kt işgal ku\.vetıer1, ,.ar .... Kanunlarına 
muga:yir olttr'""ık A 1 rrı:ın kıtala ·ır.ı 1r-

kad~ ":u:nıelt :sur ~iyle m harebclere 
ı~1 ~k et ş clau ltr l~r halkına 
k.:ır gerekt;'l isillcıııe 1edbirlc ini 
amar. ' l>ıı· su f•,e Jlmak !ı;lı t·b· 
rin .ıaha ıc!c.,. nı tah!!ye etn1l•ktNtiı .. 

voı.oı,oı .. u,sK ZAP'fEDİLOİ 

yon Hey'etine müracaat etti 

Tüccarlar terzilik 
malzemesi işe .ir 
dlşına çıkarıgormut.Ji 
Yakında gelecek malzemenin ce-

n. N. B. nln fi('rlir:den bildlrd g ne • t t •ı t • • k b I d • fd• 
göre, Alman kuvvetleri Voll)kolaınsk'ı mıye VaSJ ası e evzıı a U e li ı 
.ıap!c· rdir 1 ı dır. ~aklanan rrı.ı1lt1r bir k;.ç mvıa. 

Vişi Almanya ! Cemiyet Reisi J ;.,~~~::;~ .ı~~;d';e·ı,~'!J,~~"~.ıc .~7~ 
ı dikiş paraıJt f:ıı.2 .ııln •• • ktadır &tın-•• ı f ve • 1 d • ' l ta!ta Tfcarc:ıt Mudı.. ugı , a.-ıta~ıyıc ya US e rmıyor ne ıyor • Koılrc na!-yon Hry•ctınc •!1ilracllat e-

l I d 30 (A \) (BBC) j ~- a nard terzili"" it •-]"" r1erEk bir kaç Güne ı- cl:ir şt:: in1 ze 1 ,on rn . , . - . . . ~n zam ~- • ~ "• 
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1) Muskova gaı--,in._.~ l' ~, ur
dusu henüz oynak mü<iafaaya 
geçrr.ek niyetinde değildir. Çün
kü böyle bir müdafaa, netke itı. 
barıle §arka dogru ;ekilmek ve 
Moskovanın tahliyesini göze al. 
mak demektir. Ruslar, Moskova 
garbfodc gösterdikleri mukave
metle böyle bir karar vermenin 
henüz zamanı gelmediğini orta. 
ya koymuş oiuyorlar. 

Vaziyet ve hareKfit gösteriyor 
ki Ruslar Moskovayı kurtarmak 
azmile kal'i müdataada1ı henüz 
vazgeçmemişlerdir. Bunun yeni 
bir delili de sağ cenohta Klin • 
Kolinin istikamdinde yaptıkları 
mukabil taarruzdur. Biı kaç gün· 
denberi Rus sağ cenahı bu böl. 
gede bir yarma ve kuşatma leh. 
Jikcsi geçiriyordu. A lm::.n sol ce
nahı 2000 tankla ·yani 5 zırhlı 
tümenle takviye eclilmis, bıı zırhlı 
tümenler :ıiri:;li:ilcb taarrutla 

Tula bölgesinde de Rusların bir 1 
'li'f 1"'3.\"a us::ııü tf'rkr t j!i h .. ~k.:r: . pantalon, cak~t n:ı11klerl gıbl ..ııalze- ı 

n1en1rı <;ok ezaldıgı bulunanların da 
nı;k. halıer v.~. hu~Üm<C!ı tar~. 

çok tfthiş 1iatle satın olın:ıbildi~i gô-

t nd c..-eıniytt nız. v ı::.ı yle E''m •. .fı .. 

mıza tevzi:ni 1 CJ et• ... T .. lebinıl! 
kobırl ro'ld F'nkot bu .z! y.ne t:ıt-

'"tfa.ı.:koca ı·c civarı-ıııı gösteriJ' 1ıarita 

mukab 1 taarruz yap~ alan !x·k
]('nf·bil.r. Zira .. ı\lıY'!'ln Shğ cena .. 
hı bu bölg.-cle Rus cepheoin ~ so J 
ccnahı·nl KJVrc.111 •. ' \i~ ~1u.-;ko. 

varn cenuptan ilerk :1 ve çalışı

yor. 
Cenupta Doiı 0~ l>avzasmda Ru;; 

1nukL1bil trıarruzu hn.,ı inkj'.lafhır 

göstermiştir Al111,ırln~ Rn~toi'u 

lol•liy" ettıklerir Sı".'<'ti<T bıı 

ı J~ri 2l1Hk1a ııt "i1ri1r v ·• 
ı~ r l'f\f>\. .111 J C• SJ.JJUC<ll) 

i ndan resırıen ytt1an!clnıru.ştır-
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rulmt .. ktedir. Öğrendiğirrı zc gorc 1~er
zi1cr Cem1yctı 1 teı"Zi esnarını.r. korıın-

mnsını temueıı Fıat MUrnkabl" Ko

n1ı.syor,unu a:ı.ya.111 flİk:k<.ıt bır ıntir ıca
at ve ailtilyE:tte buhınrnı Lur. 

Tc :-zi!el' Ceıniycti Rei!ıi B. Aıfust::ı

fa Sarnl bu hıısusta bir nnıhan\i~ 
rn ze şu iı~hat. verm~tır: 

- 4Dild~ le-v ı.rnının bi t.1gu 
Jl ·~·;.salla buh..:ahı a:n:.-tk1<l<llr. l.lı.:luna· 
hilrn 'er de çok ua 1nlıclıı- !lun. se

b ) b:-t.zı 1 /eartaru1 .. 1 S:lK •1)ı:ıe1. 

ır..n eı em<· t,e • Çur.\U L İye .• -

m:ı.zin :\ .. pugı ~hk 1.a.. netice ııde 
ögı-c 1 k mal g,:.tittn baı:ı tüc.· 
t.·:ırl r '.:ıL nlı a t nı .ı J. ı 11.!tj .. 

rıık:ıb~ K,ım yor.11 bu11rı uyan ~·er

lere, limanlara ~ı =..a t p oradan par.;a 
paıli'• etn·ın.ıze .. , t l.ekt dl lcr. 
t~ ' ,de , \nt v g bl. İc!J-

,.c ~ f\'yetın cı. ı ı pl~ :e b lıc -

~u tn. cill Al r:ta.JtiJ r :\Töirlür c .. 
lCôııı T ·: ar:ı .... t u 1 ı ko.. arl ş
hrllı. Hak :ıhır: ne ıt ict Jhıcag,ı?.> 



E L G R A F - ;so Z aci Tl'.ŞBIN lM1 

HALK F LOZOFU 

GAYE ve HAYAT 

Re,n1i, huı,u. i, ban müescoe. 
••lecin !.:ıdr0>u içinde çalı~3n 
\·c tlmir vazi;>·etiude buluuan 
in~uularla göı·ü!:?iiniiz. Si:ce, i~ 
ten ıi)adc elcman1'ırıbn ~ika· 
~et edeedhrdir. 

Giz, bugiinkü ttdris \'e t'1'. 
hi.)e \U."'iıtala.rımtıla 'İ)i ele .. 
n110 )tliştirt:ınİJoı· muyıa?. 

Geı.dı•r oıı•ıl!. 

Gcnclerln enerjik ve ateş 

ı:ibi ıek d in olması lazım. 
FillıaJ.ika, bö) leleri çoktur. 
F:ıl.al. lı~ ·ata yeni giren bir. 
eoı. Jeıı \'e geAtÇ elemanlar. 
cı 11 (IJ J iae bi.LL~ t hayat ~i.. 
J..ıntr":lir. 

I!enun yaphğıın tedkiklt:re 
t:"4•ıe, kl'ndilf'rindeıı \ikü~et e--
ılilen clerııaıılal'da uıııumi.ıot. 
le ~u no.ksı. .. ı1nr \'ardı:-: 

hi ııırl•çe lıilmiyorlar. Bu, 
bir ... 

nkri t.ıkiıı 

yorlar. Bu, iki .. 
3ahilıi ulauu.... 

t.azctl' erin ) a./dığıntı ~öre, Ü
nivr-rsilcdc ha1.1 :ecncl>i ıırofl'"<.ir
l<'rin )'azdı~ı kitaplar, ft>rrii ne 
cd<~ı W\'l! luafı.ıılaıı >anlı o. 
!arak dilimize ÇC'. rilıucktedir. 

:ıu i:-e cı.kı !. 
Zaten, 21 prok-ôrt.,riıı bin 

n:ıı "c i·tiğna ile e.c ı ~-azdık. 
l rı ın:h"tın .. eğer, Lı~r.lar da van· 
lı} leruim, ı-diliy,ıı,rı>Ş,.. 

YCKSEK 

YiıksekkaldırıınJn tatnh·i i'ii, 
1'iiuel kayı~.ıun gt·tirilip \'eı·iı~e 
fakılmasmdaıı sctmı ·a bırakıl. 
nu •• 

REŞAT FEYZi 

Az çal~mak, çok para ka
zanmak hevesine k.aptlıyorlaz. 
Bu, ii~ .. 
Dağınık ve . i>temsiz çab~ı.. 

yorlar. Bu. dört.. 
Vuife hll'jında lıitib~li değil, 

fakat, herhnlde \iizumu luıdar 
da ciddi olmak btemiyorlar. 

Şaluslarıı göre dcği~en, da.. 
ha bazı hatalar ssyılııbilir ki, 
hen, hunbn, telerriiab aH o• 
!arak kaba) edi}'on•m. 

Ha)·at yükü ağınlır. Gaye 
çok ka:ı:anm:ık, ;,tirahat drğil, 
çalt..,'Ullaktır. Çok çalı~an in. 
san. dola:nsile 'e tabintile bir 
gün çnlc k;ızanaeak ve refaha 
kanı:;aeaktır. Fakat, ~alı~ııı:ı.. 
1n1 hilıne·k litıundır. i\tu ı·af· 

fak olmu~ İru anlara bnkrnız. 
:\Iutlak:ı. birtakım lınsletlui 

,·ardır. Bu lıa•letlerin basın. 
da denınlı vo 1sr1trlı çah~mnk 
gelir. 

(~en<;lerc, bu fikirleri telkin 
edelim. 

j Yunanistana 
1 gönderilecek yi· 
! yecek paketleri 

İstanbul gümrüğünde 
müracaatlerin kabu

lüne başlandı 
İstaırbtılda b.ıhın:m Yunanlı 

\'alar..la ·lartfau IJır ço •ı... lslur ul 
g....mr.:iklc · Ba üou lıiiğuue lıi. 
rer ı~ hb ile w. raea.:ı! etnrlfo ı 

1 
\'C Yur. n standa bt.C n 'f1 aJ<ra. l 
ba rrna n.:tbrPa, k& ,.rm.ı •<-

ı g b y ytt~ : gör. :-r k • ' 
tcd.i. ı ,i b'k ı .·k• 2'd 'er. 

Gwr ~klcr Basmüdür iğü bu 
l'1Ür.ıcaat1c hcrg "il s•bahtan 

ıtLµma kadar ı ltuırn dah.lfrde 
ı<abul etınektE>dır. \'atanda • 

lr.r :araf.r..o~n vcrlle>n bu ~i • 
Y\'Ce,· gônderm~ i3U<fa!arı t-et .. 
k :k ed. lmck üze :e \' cka l.clc .ı o!. 
la.nrnakt;.ı,.İ,r 

ı~l~rflra. : hMAHKEMELERDEy1- xaı~n: ' UM?Jil~f~!IJii ~ 1 t HÜSEYİN BEHÇET 

Şöml 8 eyllal Bunlar, tövbe tövbe, Al/ahın 
ı rciiiaflz mi 7 

Sob:ı \·c soba \>oru.;u tedJ~..k ırln 
ne mu.$kl:l b;r ı: o1d~...._,nu biLyorsu -
n:.ız. iter kıa başlangıcında, İ~"!:ın.bul~ 

da bir ı;oba ve soha Uorusu h-ikAyesi· 
dir, b~~l!lr, Jlerk~, hl·r k:~ yeni s~ba 
mı jjJtyor, lıilır.iyoruın. 

Kışın, tc!"'hln \'ii$l'dıs1 olarak ktılla
nıhıın soba, kalo.ı:ifc,· vr 11!.<:ın&ul ayn 
ayrı zevk!, k")'fi oJan ' J(.•ıdi:>. Sobu.
n!n gUrül t:üı-ü.l yarur.a!ı, kaloriferin 
11.Ut Ye dalttı! ~UhWl'.!ti ını.;n,t;;ahn mi,u
z:ıra.'ı ve m•J.111•1 bııı;ı keyfi güzel~tr. 
Sobanın d• clno e\ns olıinlan v•r. 

En nı.?.kbulil Cini ıoba. Sonra. t!.ni 
.taid.JUeri de v.o.ır. Dd!rme soba ı.·nr. Saç 
soba var, teneke AOOa, gohnl\i'l :ıtob:ı 
var. Bunların parnsı gibi, kıyır.eti d-e, 
ııe .. :ki de başka b:;ı.şl;:adır. Son zaman .. 
larda en Ç<ık krılJanılan demrl soba, 
Çtır·kü. bu sobalartla ltömür yakmak 
kı ul!dk. 

u~h·l bki, t.a.ri..ht bir te~ıh.n \·a~ıtı;,a.l 
va.1· ki, adına ·onı;ne diyoruz. Bi.l .. 
reenı hiç ıömJnell evde otuı'dlaıu~ ll"Lli?. 
Eski b!n:ılarda gayet süslü, !i.ıyrr,etll 
"4.ırr..r..e-lt'T vc;.rda, Şö!nine!crin hın;ll .. 
ıd.s'.yeti, ate;:.!n ınC'ydand.1 olmasıdır. 
N~ gtiı.cı yanar. 

E'a:kat '>mine d3b2. z.!y:ı.de s:Qs ıçir\
di.r B'ı.l'g• ı d.ıh.;. lıazı yC':'\l ap.lrlımmı
l~'"fla zevk lı;;·ln :,-ômine yaptıranlar 
1;ôrl..:yorunı. llu b 'nalardtı, tabii, ~yn
ca kalorifer veya soQu da \·ar. 

Birçok Anadolu şeh.~t· ve kB.ld.bala
n."'lda hPıt:en he C\•cic hir ('t.in\ine 
"'- ~dl!'. ArtJk buna ıöc-iııe değ:l, o
cak dea::ek daha doğrudur. Burada 
hc.-u yemt"fc- pJ:irOir, hem ınnılır. nu ... 
\·arın iç:.ııe cbglı.ı oyulm~, lJ<ıcasl-ı 

danıdan ~---ücan b!r nevi ocaktlP. Od•ın ... 
l:ırı lçloa d&y;.nır. Tutuı}turul~;r, niliı
dcr't>r ycrp ~:t'.'rf ·, t:nrşı~ na geçilip 
keyi! çatıl'"· Kışın boyle zevi<lerl var· 
d r. Ben. kl~ı h:e·;rr·ern. Bi;'iln zevki
ne gıı:en, soğuk :y b; 1f'Y dcgı.kEr. 
fllS3!.·ı lJ!r oda fç!r.de ttk.ılır, kalır. Kı.ş, 
dzıho zry t:l! :en,g n nıe,şinı;.d.ir O:ta 
hal J., bı' 1 f.!!ıa f:: ... r·cr ·10-:ı, ı:.ı; a)~ -
l ı l · • •dir. 

!' kt lf>'anbu.1 zen te ., kı ı t.'°"'··--
n el~ ü-e c .r.tt3tr1 ~c renr.~ , şımdi, 
Yine bd;)· ctl' l \: r .:nı · , l.aJ. ruygr.ıı "1. 

llJh :ronr~ la. ı, k b .. l ... rın zeng(nler'.ıı ' 
k...,. ık a· .. yes, F anS6ıun cc ı > ta ... 
t.e,NA\'" eoaı. 

P.vıı.rpn h rbl, ... ı ık şeyler g.b!, 
bu l<iet \'t? cr.'.-ıne ert ı.le ortarian ktı:l-

dın:il Ofıny<.?r:n tcnd ıiil•xf\l. P.rtık ~ 

kl ı, lıôyle u.: .. ı: me1nleteUerd .. uegil, 
s•ca.:, lı: oda<la g ~Lrcb· !e• ,ere ne 
"ll.CtlL1 1 

1\l'alıa to'~ tOtO .. , lıl:ı:., t ı 11 ~.:şı da, 
aı:tız ta<lil.e yurdun c.,,_niye ll \C ~hat 
h;. 11n <h'..Cie g~lriy.:>ruz Döyle btz~m 
gl.bi olm?Ytınlar da 17 r. 

Adem oğıtllıınn:n h•ps r.~ l u:ur ..-e 
ra.'Y.ıt~·~-:. clllt-yellır., ba~ka el'm.ı.den 

r.e gc-!ır" . 

yanından Peygamberi çalar 
Hemen ye\ml§lik yelrniş beşl.k uir 

.i.ht;yartlı. İki ktJlunu gögsii. üzerinde 
çapraıst1amış, ağır ağır yürüyoru. Ba
.§ınd;.ki k::ı:cıket, sırtındaki uzun ıabar

din pard~ü. ayağ1ndaki n1cst \.-C lis· 
tik. tJas.n.adöın miulnn ,.e sllıınet.i se
niye üzere k~ilnıiş saknlUe, adeta, 

•ben köylüyüm> diye bağJrıyordu. 
M'PhkerneJerln kupılanna ı:e-!dikçe ~iJy .. 
le du.rop bakıyor, telcrar yürU1ordu. 
Bi ııiralık, ön\ı.ne, bıçK..ı-nca b:r genç 
r.ıı:tı .. 

- Beybaba, nereyi arıyorsun? riedl. 
İM.iyar irkildi.. Kollartnl göğsü ü

zerine biraz claha b .. tıtdı, 

- Hiç: dedi. San.:ı ne? Neteyi. ar.al"'-
sa111 oı.ı·artru .• Sın<lı .11 n1u sena b~ey!. 

- Yok, yaıı· .. 
- Yaı::o::.ı, ınoıüsi yok., Htıydi ba·ka· 

lur; .1ın<"! .. 
Detkanlı yilrilyüp giderken, 
- Bn da. otılardan gailba! d.ed •• Bu 

sefer, be'n, 
- Kiınl<>.ı."de.n, da;y1? dedlm, 

- K.ırJe1tlen ol:tcak? Kılıgındaıı 
bel! •.• Ya.nke~icilerden .•. 

_ Yok c:.ın:.ın, dedim; aı-tık bu!":!da, 
adtıyede cie ınl? 

- Ah bunlar! dOOl. B•'ı~rdan kor

<•ulW' ... l!unl.:ır, Allahın y:ı.ıandan Pey· ı 
tPtnberi raL:ır .•• Tö»be l<Mıe e.tağta
ruU..h ... 

Gtil<luın .. 
-Can;n yanm.15 gnllba day:, cie

dlm bunlatın elinden ... 
~ Yrınma~ olur mu't Daha dün a.k

ı;ı.m.. rıcrekct hclI.l poraymış da ... 
- • Te oldu.? Pııraw. mı caldud.ın? 
_ Dedtm ya; helıil paroynuş. .. Dün 

akşıım geç ""·kit sokakla yürürken 
kn!'§ı!"'l.a bı.:.nttn l!ibi biti çıktı. 

_ \ .. ay! Eabncıo!!un ... N-erclerd.e ... 
s.:n v:ı':ıu" Diye boynu.un. sarıldı. Ne 
valn;, .~yliyeyinı':'. r.b.lm LTzı:,.n K&i .. 
;ınin Sey!! va.ı:•tll .• Ona beazetUm. G~z-

ıeı .Ll de ~. iyı i>e<;ıuez zaten ••• Blr 
de buktırr. ki o deıtll .. Zaıen kendi de 
~ooradan, 

- Beu~tnıişinı ba.bac~ıın .. Affeder
sin... de:H.. gitti. 

Dört ~ adını atlıın.. Ko.rnumda. 
bir hnfi!lik srzdlm. Bir de el a!ayun 
ki. cüzdan ur.mı.ış ... 

- İçinde tok bir:;ey ,·ar mıydı? 
- Dört yüz yinni l"'f lira vardı. 

Dinle9ene at1tasını! .. Bire a~ağı .. Bire 
yukan .. Yok kerata ... Heınen koşar • 
sın polise ... Anfotırımı derolnl... Be
reket versin, bbUr cebimde perakende 
ik1 bin beç yüz lira var, onu alama
mış.. Ben dcrolml anlatırkoo, kapı 

açılıp !~eriye iki polisle o hoyto gir
n:e?. mi? Kolktını ayağa .. 

- İ:;te buydu komi.ıer efendi, de
dim. B~nlnı ci.ızdan da polisin elinde 
değil mi'! 

- Hay, geı eni alnından öpeyim 
poüs etmdl dedlm. Nasıl bildiJl de 
buldun, yakaladın? 

Ta..ıccüp cttl.."n .. Sordum: 
_ .Nereden blllp de yaknlamJ;ilar? 
- Ben de senin gibi ~sştun da sor-

dum_ MeğeJ", Balıkpıızonnda b~ 
blrinin ciLl:danmı çekerken yakala -
mı;;la.r .. i~te Allah, ayajjına dolaştıra
cak. 

B"dn de ihtiyarla ber-.ı.ber yllrüdünı. 

Biraz svnnt. mahk.emr.ye girdiler. Y'41D
kesiclnln >abıkaltlııroan kertenkele 
Ahır.et olduCU anlaşılıyordu. Kendi do 
inkiir etmedl Şahltler do $iı7lcyor • 
lardı. Mahke.n1e1 Kertnetrelyi blı· sene 
hl'ı>so ncahltılm etU. İhtiyarın cü.ulam 
ve ~ralarının da ken<llsfne verilme .. 
ıine karar verdl. 

Mahlı.."t-meden çıkınca ihUyara, 
_ Dediğin gib~ h<.>lıil paraymış da· 

yı, dedlm. Yoksa ... 
- Elhette, dedL Elbette.. Alnımın 

tc-rt .. Elimin crr:eğf .. Kıl:c:mı.n hakkı. .. 
h~!al olr.caı r!l.t:" ••• 

----- --- ---- --------
Cibalide bir kadın, korkudan 

., 
çocugunu 

Dan Cibal'de Fil yok1.1~unda o· 
turun Emin ndında hi.rinin kı11~ 1 sı 
bir ölü cı.cuk dogurmJstur. Emin 
zııbıtay; ıı,iira<:aatla ~st bllar.n.. 
da oturan k'rııcılann kevgaları 
son'.ln<la karı.!'ın·n. 1~orktugunu 

ve bu yü1.tkn çocu!f,tl1U öhi do. 
ğurdul','llnu söy!Nn'.tı:. Ta~.:'.ika
ta ba~lanmıştır. 
BİR ÇOCUK DA .M.11.."lfGAI.t>A 

YAı i RAK OLDÜ 

doğurdu 

Yardım Sevenler Cemiv..,ti 
bugün Usküdarda bir 

şube açtı 

cYardım Sen•nler C miycti. 
buı;ün Ü~küd:mb bir ı;ube aç • 
mışlır· 

5ıı hale naz~l'an, Yuk. ckkaldı. 
rım ö11üı11ii7delo.i ilkbahara kadar 
garanti tanıi.r roitemiy~ek. d~ 
ınrktir, 

Ondan ~or.rtt.~ın1 biltncnı.. 

Blt: F'Jl.1\JIN 

REKl..AMl 

BF'.HER PAKET 10 Kİ!.O\'U 
GEÇM YECFJı;.ı 

. Bun::ır ti .ümıi•dc;;. "af:a Pi • 
re;lcn l ::r:ıruza \det ed€rek 
olan Kutuhış• vapırr•le scvko. 
luanc:ıkl:mlır Beter pake: .ın k .. 

1 

1 
R. SABiT I 

(HALK SÜTUNU) 

f'atih e 1skender ırahaUe>ınde 
:Mu"' ad nda bırinin iki buçuk 
ya~ır.da Ergun adındaki çı:.cugu 
mangalda l<ibı'İt yakarken yan. 
mış. Şl~U Çocuk ba.<>'~~nesine kal. 
dırı1mıştır. Ergıın dün h~starede 
ölı ii1tür. 

Üsküdardaki .ıslrere ı:'..den va. 
~aı,,da.JRJ'Cian muhtaç ı;ocuklacr 
olanlar ve çalı1mak rztırnrmda 
bulunan g<>ııç kızlar, kooınlar, 

:htıyar faki.rler l!Ube tarafuu!ıın 
ı.ü•'atle le bit olunacak ve çalı
şncaklar:ı iş bulu.narak digede • 
rine icabL<'~n yardım hemen ya. 
pılacakt.r. 

Yrııi lıir tılrnhı 
lı)·or: 

reklamı yapı. 

Pt"ri lt.11.1 •• , 

ldJiava g(irE>, 
h(.·ı1iu1i1 Sf'\'flrek, 
-ı;İl • 

bu Peri !itlını 
bc!ierrecek imi. 

1".ıbı, Peri kw, eı>ki itikıılla· 

I'• gör(', baularına gtKüniir, ha.. 

1ılilr1o.a sörünnıez .. Lize gürüne. 
cek nıi ataba ?. 

ı !oyu ı:; m."ccekı:r. 

li l1W1Ji-~] 1 

l !eb:~~ T~~~~~. ·:~~d- ı 

Bir genç iş arıyor 1 
&:~~1 \·c yent "fi.~J<kçP. billr, liSUlÜ 

muha..:>!'l>e::c 41z çok fts:nll bir &'CnÇ hıı.. J 

su .. r.C,. ·rsc ,-cya llc~rethant-lerd.e 'ı ---------------
nı:ı or rr.lip obu!araı Son Telgraf Merhum Belediye T eftit he· 
ITa!k Satcr,u K. n. r.um. ı:ı:ı nura. yeti Müdürünün ailesin• 
caatlcı". yapılacak yardım 

>f Belecı.yc Tef'.iş ILyeti Müd\i. 
(i• a · .n, !;;:; ' ' "k "ı·-. bı·r ' ' ' '" rü ih•ı \'cfat eden B. Samih tn kulu olan \'Ctan'1a tarın g!lzeteır.L 

7.P g5n<lc:c~~klerl ıtınlaı· bu J:t.tunda Ti.1rkdoğ:mın ailt.-s1n-c ikraınıye 
par·" olarak r.e,rılu(lur. So.&c:ıkları ,-eriLv<>sl hakkrndaki leklıf Ş<'-
~uail!'l'e cevap vt-r lir. Ne~riy::.t ~ellş jıfr i\{eclisinin şubat loplantiSına 
s:ra-.iyfe )apılu· ı·e lı.s.tu~ f! 1.ı r k;..ç de. talrK o!unmustur. Ailesinin· ,.a • 

30 gümrük m-ımuru şehrimi:ı:
Jen Anado/uya gönderildi 

Şehrimiz gümrükkri·l'IM çalı.. 

şa•ı n·emurlanlan bal!ları.nın taş. 

raya nakil ,.e t~yiıl olunm~lnn 

kararLı::tırıL'11tş!ır. Bu karar ü • 
zerine s·.ın giiııleıdc İstanbul 
g4rrniı 1 •• · .nden otuz :memur A.. 
na·irıluv;ı .ıtihııdrrilmiştir --

ıYeni,uc 
EVLE 

z 

Vakıflar U. lvlüdürlü
ğ ü halk ve memurlara 
ucuz evler yaptırıyor 

Vırkrflaı· Umum Müdiirlügü 
~hrımiııOO ve muhteli[ şehir • 
!erde c bah~h evler, yaptU"arak 
bunları halkıcmz:ı. ve tereihan 
meırı.urlara ucuza kiraya ver • 
meği kararlaştırıruştır. 

Vakıllu Umuıın l\ııü "dügü 
Başmimarı bu mal:satla tebkiklcr 
lcra <>lmE'k üz<:-re Hatayo gitmıtı
tir. Oradan şt-hrimi7'e gelecek • 
hr. Ev-kafın .şehrimizdeki bah~. 
li C\•leri tcrcıhan İ,t.anbul, Üskü. 
dar ve K"dıköyliııd-e i'l).}a olu • 
rcllcaktır. 

Diğer farai!an cAıık.;ra bah • 
çeli ev kooperalifı. d.e •. ~hı-imiz. 
de bu kabil inşaat yap•nM<: ika 
rarın.ı: ,·erl".rek; şul>e ~tr Qt··r, 

Tekmil muallimlere kültür 
fi/imleri gösterilecek 

Maari{ • dürlüiiü tarJ.fınd;ın 
her yıl ilk mekt-cp muaUiımlt-ri. 
n.in ır.eskki bilgilerini 9oğalt • 
mak maksadile tertip ctlıf.oi St:ri 
kc>nferanslara başlamlm.t..tır. 
Bt.ndan b~a :\faarif İdares1 dün 
de Enıinönii Halkevinde ögret • 
meıı.lcre bir kültür fümi gosler. 
mı,.tir. Kültür fitimlf:ri tckmli 
muallimlere d~ sıra ile göo:.ieri • 
l<:<!ek•ir. 

KOÇOB HABERLER 

VlLAYET ve _BELEDlYE: 
* \'fl[ıyct, C'>dun. getirece"'.c rn..ıför

;.c~·e fu·da rn:::zot- verr::ıiyo b~l,ırru:-.;11!' 
Bt0. surete .urhir ·e odt;.n stokı. \Oğd .. 

-:: aktır * Koyun eııe, n~ y pılan , """' 
.e;onra, kasuplar dı;kk~nlaruıda et bu .. 
ll:nıiurı>c klarına. d~ir ıııutıusl~rı üze
ı .. :ı.e dün \'Jliye ,öı. vernli.;Ieıoir 

TiCARET uc SANA Yl: 
+ Alman nıenşelı mcnsucz,.tltta. 1 

Iliı:lncit.cşrjnc ka<lar günu·uı~lerLnlze 
gelıniş olan ku~a·~l;;rın itlı 1l!rce rııil
s::ı::dl! edilmi;tır. 

+ Dün b!'r altı.n 26!:5 k ru.lan .sa
tılnııştır 

MÜTEFERRiK: 
* Dölıl!J.r~ Vek,ileto, ü~lede onra 

tıü~ün işlcnn1 bitirmek. rtlyle, yuk
S""k mektt>plerc Je".·aıı\ <.d ı lı.ımurla
.;."Ml3. öğll'ye kadar !zln \·cm ıyc tarar 
"t"~r:nl.jt!r. * F.czac:lal' c·e. ;,..efi. J1'üsb.h
z;ı.r ilaçların :ı e1·H ·.·e ccnehı fabrlka
Iard<.ı.ıı alırur.<ıs1, f :ıt!f".ı n ytiJ~ eln1c
. .. esi .i!,:in ml·~~lt1·c:>1; b;ı• depıı ~~ .. nrrıya. 
L.a.rt.ı- \"Crnı.i~lir, 

+ i..t..ı.ıılıul - ,\:ık;:ıra, .i'.n.k41ra -
.1\.1:ı.n.ıı I.:>ı.~ pnslJl:tr', Lı~ müna~ebc.. 
tiyle yarından itiharcn y;.pılnuyaccık: .. 
tır. 

* D(·niLlollnrı İdur"C$f, Ad:ı.i4r t.a
rifcs~nde .u .... ·e 1'l'fC"ri r yapn~ı hr. su ... 
:no. güre Bli> ı..kadJdsn Hk \."Bp.lll' 5,50 
kılkacakt:r. 

• \. 'Kt;•.r 

AÇMALI 

de açtım , n ~~ara \"eril • l~u 701, 1 
\'lik i"~ka 1dr n:rn. y.ın "ıdan bı:ı.~!:yo.:, 

cuma pıa7.:ır:.ndan r" ıyur. En es~!':" • 
me br 11" Ta• ... f a l laşıyo~. 

1 ra t•knır oh" ur.) :ı:i~·eti ,.e bütçe imkanı o vakte 
Bir üniv('r!liteli bayan ka<lar tetkik ve tesbit olunacak. 

EDEBi ROMAN No. 4 
~folıtekirlcre ne ceza nrmcli?. 
ı:u huı.w,ta herkes bir fikir or· 

lo.~a atıyor. Şiındi~e kadar 1.!vSİ
ye eılilcu ceza usullerinin lıcpsi 
lı<tbik t.ıiı,,e, kimbilir ne olut'. 
du:'. 

En iyisi, lıütiin lıu sekil sekil 
cnaların hep>iııi lıir llst.- h~lin· 
d hııl~a so<maklır. 
Bakalım, bir anket açılını~ ol. 

~tttı, ne ut:tice ,·erecflk:?. 

AHMET RAUF 

Ist.: b'..I, on zar. · I Tla doı h:t faz... 
lii kalab~lı!:!a$ 1 .. ~s. r..c f:ltif'n :.n.l· 

g~nkı.o gw,.;ı;~rg3 ·1 N.•lt dot .. lıa~lı. Bön· 
.iw'ar C'aitöesl r·;ıbucok tk r.,yor Ye. 
nl 70!, İ.>t· nbl 'l 4!y t~r yilkiınü 
ıniihlm ni.lJ.Jt-t~ı:- n.i[ .. te~ecek"'r Seb
rin bur,iınl~U yo!'arı cakil Vtı ~tala ... 
rınrn rz1l!!l kı~· ınr::la bl'e kfıf~ gel • 
m;.:ro"' \\~·ı~. 11tlv et k~ılıy~•cak: 
k..t('.ar brJl n k. ~wı;.ıt.:. ı 1t1emeı~e ba.ş

l:yu~·~. yoU'.)r•iaki 1ulih::ı:rr-!n ne de -
ı'N.'e nı lacn mı 1let)l.b.;A. .k..:ıt:u4 1~.:trr-

BlJRHAN CEVAT 

r Çıpl;k N•Model 
\.. ____ Yazan: NEZİilE MUHİDDiN 

AX tt ır s drd1 .. 'l":::att!n Nuranı :e .. · 
tL n1ek ıctette de lmkfi.cı yok.tıı •• çün-
1'. 1 ı! n. an t.4 Avn:~)·~ ı::ı .... ıc .. 
· ·u. 1:oo.cra t "' corn en ...,.u. :-tu
~.. ir .._rti .. t ol:.ırak du.1dUj,,'U zaır.an 

da J< ıclls! :.o.ı;rJd;ı buluauy' d"' ~t 
sc • .ı...-dl ~ıC'r l1ah.!~ .el .. :\it t:f't a .• ,y• 

., k t~oı yı.-c'd:.t. ~· yc.r ve 
t K .nll en ek;ar n ec ~ rr .. -r:-1 bir 
dosta L.!c , ,. ıreıy c:ıı.: :,~d.ır iyi bir 
l ~ye go:duğwı, l'•'k aç·ık bı yet· 
a~ı l'A.oy -c o!m ... 'tla ber;.ı.bcr k..ı.la~na 

ç. wııc-den, ıöy'e böy:e 

rı 

d 

işte. 

... ~ tn acı ve klr 'n' hay:ılt-
1r t k a:-zL.LSu I, ! ,.~....,..::re r-

b ma bir ç ... -e uul b: e \ · .. 
a b· n '· "iulübL(!CC. Lı. ..,.. 

s~ J~ o 8ab3h . va dılı zaıran h~

:.ıı ç ·k eri .. udi. Ilıma r-u.· 1 men &üne) 
çit~: k hayatının ustu.: c çoktan ~oğ .. 
m ,tu. Uuıkt<ın tat'ı •·c s:ıt iıry\'L'1 
se "eti gehyo du Ynpr:ı.k':ı-, g1_ mt.ş 
l .J! !)ar1:j' .ıı narlıı b.t ;i3!'l,S da.:& 

Pf"nccrl" n!n carnr.ıt t·"u'Cia•if· r""u. 
B:ı · • t \C ı.ı rıit:h yapra..\.' rı:ı saL~b 

r zrfırJyle re hoş Vlr titrc'Vışı. \' rdı. .. 
Ş!'l ye ka.tar bı e\ ı'lll oğı.odtın 
c .. ıı . .:ı u kb.. bllr et r .. G ·z:c·i 
~- .kl hu g·lzel ~har r.a!J .. hı tekrnr 
ht>y&ta ,.ç !tyonr.ı .ş gibl c\~uce be .. 
zlven b r hi><e kapıldı. Jnrk b~ ... 
tüsO, kl.!zu t!'ıelernesı., kuş c~y;.lt:.,, 
yc-şa :ıt'.!;aç;lar M;Qne4 te~ euı.t"t \'c- ..:J. 

Zip bır ko:ı.~ i yen 11...y , T"tfo ıh 

tablo lo..1.nlann ıt: t'ak t bı h kl 
taht~ t t hlo.)u en oııfrıdc... b ·:.m 
uz k Y~' Gö ı.ck ıırzu. ... :yı k 1h.':n11-
y:t c!avf>fn dı. \."~c:uc'u b !f.tıb. h t ·h;.. 
c!'r'· t!- .h 1J 7ftt Pıj;: r .ylt" 
1l("llrt>rt:le J~ y rEd 0h 1 ('•ftlilt 
l>l ~ b tı. ,. :ttl çok güzrld. Uzak 
'~· 1 • 'a gr c'k \'C pa;>atJe tEn-

' de bas!l"..n. C"' · y1f'r.yle J;!r kaç 
ge,..ç oyu kı.dın ç-ıj• ıyo u Kuçük: 
lı r tob • k('ıyWJ t:u ıa neicl(Ti cnooc 
kı..tmıı ' rpe c ..,..,..nl~·~ n •ı .,.an.
rr. t ~ ı; k l :t c:.: , .... L ci\cl1ı·;.e.. 

n,-.ı. ı..r ı...ı=ıa k"""""4 ~ 

iş arıyor tır. 
{;n \er;:ı~c l'de!.l'yat ~'ak61'C':>lııin 

Ud'incl .ını!u.lla okıı;:.·orıJın. Mali \·az.i
yetı.m;n Jtnlt:insızl ~ı dol.ıyıı;;..Y~ ögle
cien ~on!'Jı:ın 1:aıı~mak ır.c•cbıu1yetin

df"y· ~1:, T.ı. 1 ·p ol;;u 1J ~hıpl~rin •n Son 
'l'el1;1,ııtl ll~lk Sülu.ıuT'c.la ıl;st- run~t;-
Luna yn7n:~ .. l0;;11; ;c~ cıl' .tüı• ---Gelen J, Verme Mektupları 

E::.yar .. İua: N:... .c.. gö~eri!r.ı:, 
biı· iş YC"rC:•e tnekl·~bu \·ardır. YQila.. 
Hlilk ti.tere acı.reıiiniı1ıı Htı.lk S~tun.ı 
ıneınur1'.ığı.ına ıurıt!c btldl!'il~ln.i 
rıca ~ede. 

1 

;rord:ı. AgJ lar yeın"<"7şJ!d •. 
Uçuk ln~:\ • l"E'Og!y:e gö'cynzü on:ı.. 

sanki t:"lılşle1 l~Ş g!hi göri..ındü. Pt>r.
cereyi a('tı. ren ! " "''>! ltt rr:ı~ır: lw \'<.ıyı 

ı itine çekti. llül~lYa ı;clu t:•1.GCı1bı.-ri ili{ 
.fı..·rııhlll'; ıL.ı; dıt 1.;.ı b: .· Riln lıJ.şln.cg1ct 

ldi hı". 
FJhıst,~ fif,l1tiıınd·•·ı ::ı{.';k. renk bir 

ko l \ıkaı lt l ygun bir glim!ekle 
b'r kı.ra .. .-t urtı lt n Atc.+m~t . .\ğ'tt 
'<~hva • • ı.ı : :y'o .,eı.i gir'l•is"i. Se
lim birden. 

- Saılıı ci"·lı er l>ü)'{iır • .;ş Mch· 
rnt't .a:\ğa -tı y;nrf.:'" h•1yar od\.lrrc;ı .. ıı.z 
sev .~elı.dcn etdeta. haykıraca'k"t. Glı.. 
lert>?\:. 

-- ft.i"'ücı..ı.l~r beyım ya! -dcd"
iilk.ur d,kkat ct ru~c:sin!z.! 

- Şımdl pencert."Cfen gö .. dUm. 

Çok 

- '\'eni <;.k:ınl;ır da var L,i,· :uı~e-
ıı • 

C rulcrI ı~e?. 
- (."ouk. 

·~· ·· Aı'lık 
ben ... 

Al 
Atl;.t . 

İlpenco k;.d:ır her cins 
hı., l.lk ıı ti' ~as.:·ı 1 oldum 

·reo:· ıc C'd~r nı ~retınıet 

- T kkur eder ıı ... Bakınız bu· 
ci:ı size taze kc-çl !>f'~·nirJ gC't !"tilnı. 

- Miikemmel .. 
Se~i"'l'l giyf.nınf~tl. Kücük sofrosinll\ 

b:>~'=-•• otur:!u. le;.11 t Ağ:ı l~"'ktn 
lıJ- k.e,rille elinde lıOyütti>;p :;.:,,p4 

lJlçü ve tartı aletlerinin 
koııtrolleri 

Ölçü \'C tartı aletlerinin Jo<>c. 
:rollet~ hakk.ın<lıtki zabıtai Be • 
kd've lalima '.nunesirnie mev • 
cu t 'olan bazı kayrtların 1<aldı:nL 
.ınası için yeni bir proje hazır • 
lnoorak Şehil' M~clisine veril • 
miştL l\fül.kP.yc enciimenli buoo 
tetkik etmiı; fakat eksik göı~-1t 
~ubat ıicnesme bıT3kınış1ır. 

iotiruısır.a bakıyor \•e ~inden: 
- ~I-;.all:ıh... Maşaallah -dl.ye 

tekrarlıyordu. 

- Mehn'Ol Aiıa benim boya takım· 
1.ııruu getir(ı·n ırıi idl'!' ... 

l\.tchntet A ,:a sevinçli hayı·otinden 

'küçük diliı·i y~ıt:ırak cevap vcrdl: 
- Cctirdiııı beyim ... Hep:-:ini getir .. 

din1 rtcnd!ın. 
- Bt·~Un biraz re<>lm yaprr.ak is

tiy~nun. 

- Ya-p•r.ız ya ..• B:.t-az eglrrunif c:
lu •.. u;ı z •.. Ner<"de yapacakf.ıcız'..'. 

- Atölyede. 
:1!0hr.'e~ Ağa t"'·:k bir ha,..k<-t 

yaptı 

- Öyleys .. gidip ~tölyeniı" süpür
teyim. ITaı.ır:ıyt:ı)'ım•. 

- T~"kkur edc-dnı l\Ie:hnıet AğJ •. , 
ihtı~,· l: ::ık cıktı. s(\ı:n, tekı-ar 

pencervn:n iiıı · 1ıc "lti. 

Yıı~amoı.;.c.t;..n ınenı.nur.<lu bı..:gun. 

İştih:tb.ı. ela ınükı·1n.ncldl. Eğe-r n~b'at 
gürs<"yfli. .. e\•itle(:;,:i;.t.I. On~ u:r telgraf 
çekey ... 11 ı :ye di.ı-= iııiiyord .ı. Sonra 

bc.şk:a bir ka, ~r vcı·Jl: Yrıruı 83l><th 
lıeh:ı.et Ağ<ıy~ tılıp cehre inır.ey · ta~ 

sarlı:ro:-du. Hastaneye de gitnıck lazım
dı ;n 1.i!>. •• Oadan .1>onra Resada .cid;p 
onu yan1na a'art!k köye dönerdi. Bu 
pı.;ın1:11 dilşUııe düşüne atölycs:nin b'.l
hınd·1ii•ı k•ta tıktı. 

(Dcvanu \'ar) 

Çıldıran Kadın 
Ya:ı:an: ETEM İZZET BENiCE 

Sowa: 
- Olmaz .. Olmaz.. 
Diye hcm ööylenw, hwn dıe 

:N.ecc:at.i bir lav gibi hlr aooa e. 
ritm<ok lster~siıı.c blr lxı:kı..P,a 
sü:oxlü. Biroenbiı't' göxk>ri irileş. 
:niş. benzi ~leşmiş. d'\ldak • 
lan ka\Tulmuş '"" kabarınıştıı. 

Necdet hiçbit· şe,;• söylu=cien 
yürüdü, yanına gitti1 durdu. Ak. 
~amd:ınblri, yalnız akşamdan • 
bt'Ti mi, 3 yl;;.rdar.beri 3'klırn:la. 
2'ihıı'node, içinde, ciğ{ .. krind:e bap.. 
~;cttl.~l fikir w hlsh-ri hep bmten 
a~at eder h'.T cümk ile boşalttı: 

- 1V!u2llı'ı. B.rabc·r kalalıım .. 
- Bt1rabeı· m ? Hah .. halı., 
- Si11 seviyorun1! 
- Suna mkan . ·ok. B<"nl scı·. 

nı~k m:~. 

- I nı?TllD'lZ •• 
- ...... 
H1ç cevap Vf"mcdi. Yiiııünde, 

ou<la\darında tomur toımır to -
ınur1aııan gülür'-k dalgaları aç:ıl. 
dı. S.Jn.ra binh.b':re ciddH.eştıi:: 

- Rica ederim. B:r daha bu. 
r.u tex"T:ır ctmcyir.J.z. Hem artillı: 

v-..k•t geç. Odanıza gidiniz. 
D<"d' . .Buıılan söykı·ken bir 

h .,.Jn<.tı:clAından hıç farksıi: cm~. 

t~yordu. Here: •Vakit ı;cç .. rica .. 
emniyeti suiistimal.. Lehdil... ke. 
i1m!lcriııi 'ştiııce. Necdet hay • 
,r('l;ııJen dondu kaldı. Zihni bu 
kelimel~rle altüst olur ır!bi doğ. 
ruca i!<apı~'ll yürüdü. El:r.i kapı. 
nm tokmagma attı, ~'1rl çı.kn;a.. 

tlan son bir def .. daha başın ~"
'irdi, MuaUa)·a roktı. O da ona 
Laktı, Ziht1ıi mtk:1:.c ı;ihi ç;ı,lı~ • 
yordu. Şeh•·et ve güzdJ.ik bn iki 
sırnn bi.r sanıy•<k insanlll'I'! çi. 
leden çı-karaıı gayrl iradi bitki • 
ıniyeti o anda ona da ha.IWn ol
du, Gözk>ri Mualliİ:rwı kalQal.a • 
nna kad'!lr sıyrılan Etı:ğir.e, km·. 
dan ayn.sız baldır etlerine ill~ti. 
Sor.Ta daha yukarılara, gö,ı'{düae, 
:nem ·kr.nc, ge<xfı:mma, dıı<la.k • 
farına, iri, ddişmı:n mehtaıl göz. 
!er~ baktı. Bnnl<ıl'lrı hep.~\ omı 
" hıa'l.inde çıld'Jrtrr.ak için kiıfi d~ 
ğil mıydi? Niçin., nen'~"<' !{İıcliyor. 
oıJ'!. Ctl ırır gib: "Tl:al kaı:nı:ın 
tokm3f,'1nı bırak~. Geri clor:Jü. 
Bu sefrr ele fuailb lınYran hay. 
tan bakıyordu. O g~~t c:d<ii 
n'abi h('wcanlt. Hemen Muallil. 
nın ~ıplak kollarından tuttıu. bir 
km; hallil'.gile yE-rınden kaldırır 
gibi kendı~ çaktı. Dudaklarrı:~ 
dan öptü Ne yuotı,~ uı bılmıyor: 

- Kal'iyyıon, ht'i,-yen bırak. 
ınam. Sevi~·orum. 

Diyor, Muall<iıım: 
- N<!Cdet. deli mi ol<l'un, bu 

bir taarruz?! 

Diye çıı·pınt0ı-ıı hiç aldnmı 
y.or, rası;ele lwr yerin<ler. öpü • 
yordu. Ilir aralık ~-anma uzan 
mak, dcudak dı.:".inğa ,;dıv<>tinin 
&arhoşhığuna <lalıp lwlmak iste. 
d!. Fakat, l\Tual'a b.r haımlede 
kendini !.aparla.dı: 

'Devam.: \'or} 

Bnıyayı lfletme1'·~ 
Yau.n: Ali Kemal suNM. 

b et· K•şın Rusyada nıuhar" r ;:.. 
mek iciıı pek dddı seheplrr 1 

. . r 
mak kola\ kıılav \·azge.-ik"''v' 

' • . " J!fl' 
cek emelle1' beslemek fa••"' · 
lccdc. 

Bu seferki Ru• • ~lın.111 lı>'~' 
gerek çarpısan milyıınl~rça; 
sanın muhattbesi •c ı:rr .. " . 
iki tarafın vesaitindl.~ki efıcı111t\"' 
yet .. ~·3.ni hem keınivet, hen• kl')" . , 
fi yet • ili bıırilc Uııs)· ada. ~ tıl;.. 
başlanarak netieelconıeıı>'·" İJI 
ter istf!nıez kışa kalnu~ scfertrr 
en biiJİ.İğii, en göriilnıcn1i~l ~ 
vdmaktadır Get·en seferki ha . . ·~ .. 
bin sonunda da İnt:;itiz, An1 t·rı b'" 
Frıın:>a • \'e o zaman oıılarl• ~ 
raber olan • italva tar:ıfıııd • . ~ 

Rus)aya a.;ker gönJerildiı:i 
1
. 

... (1.1 ' 
ınüıtefiklcrio o \•akit ::011 1 

'k)tf 
'&usyada kışııı u~ler çeki• Jı 
İngilizlerçe harp tarhiuin b•'.ı, 
basına bir fıı.,lı olarak ~~ ueıl~ 
m;l;tedir. Çii°:1'ü 1918-19 ktı~~. 
korkunç şeraıti altında, } ,ali 
rnaruk'da .-e Arkaııjcl'de :::'~;.,.ı 
Rus; anın o lıiç aennı~'lln i.J. ~ 
ile o müttefik kııvveller 1<"'.1 r
lıitbir ordu mücadele mocbur''.00 • ·ı 

tinde kalıııam~tır. l.'ııkat v, 
~'Ukarıda ;,aret edilen no1'1d·-r 
dönmek iktiza ediyor: ~". ~cı· 
zahmt-te katlanabilmek ıçııı. ~ 

halde pek büyiik sebepler ol 111;ı. 
lazım. So\'yet Rusya 911 dr ı\ı. 
manya ile pekaliı barısını~tı. d~· 
ınanlar Rus''ll\ a k:ırsı olan ot,: , . . lı•'~ 

!arım bir aıı .,,.,.e 1 l{arp <:~ .M''" 
ne, Fransızlara, tnı,--ı.1iz1erc, J1' 
rikalıl:ıra karsı g('firip ko' cı J"' 
en ktsfanıe ~:',,ldn. İ~k o ~•'\ı· 
b . '1' l 1 • .. - "' .a:-.ta Jngı ıL. eı· o nı.1 ~ uı"-_ .... d ~ıı 

tcfiklrr l>uua ınlinLkiin ol "·i .. 
ll'"dar ıuüni olutJ) 1l karar ,.C'l'fll. 

11'.ıtl·~ 
lc-rdir. Ru~)·aıun haı-ptt•n ( 41 

1111ô1· 
Alnıanl n ile harı:,ın''? 0 ti<-
miitlcfiklcri i~ini çok gii ·~:tı< 
miş olıluğ'ıındnn o ınc~ıl< .,rs~ 
yenidcıı bir Rus ccııhcsı aÇ•. ü• 

k d•• Alınanları ın~:rul etn.e d,b• 
nülınüyor değildi. Liilı.ln !\) tııJO 
başka. buı::hıkü Ru.~ • • ~ ~' 
harbinin de illt giinü deobcı'tbtP 
tırlatt1Jı diger 1niihb11 b;r :rttl(. 
bu du)uncr1ere lıul<İm otrnıt O 

• . 1. , _, .,ıtıt· Rusya , ... ..,. ur 1nl•n1.en t•~ 

1ncınlekctin j.şlcunı~uıi~ otaıı ,~ 
bii ınel!balarwı bilı;i ~le çalı~''" 

1

. i~klmek Alnırnfar ıçın ol •'' 
lı·r ~ . 

heci \:arıhnak i:"lencıt . 1 • l ;ı .. 
olınu~tıır. Bli)·ıik rnkayıc Y

0 sıi· 
çan dn!ill~rin !. ı~ni o)nıaıeh~~. 4110-

kiı.rdır. İki biiyiik ümit var )<ı 
!ardır: ,o 

il 1r11ro 
ı ·- 1.toprağının :ı ı 

olııınsı, .~ 
2 -Bu topragın üohi ele I' 

kalabalık bulunması. tı 

B .. 1 ı,· "'lk · 1 "erittr o'.\• e ır u eyı c e ,.. · 
1 

•ır• .. . ı"' 

o m.ilyonlarca nüfu,u ça. ıeı· 
ıııak. tü:Cenmeı madenleri ı .,ıti 
nıek ~arel<.>rini bulmak 1< 11'\,r• 

d • s ' koıu~ulnrının zihnini a1111 r' biıt 
' { lı~ muştur. ı.~te geçen .e er 1111 ot1 

sonunda Jngilizler bU~a•'8. vı•I 
gözöniine getir1nişlerdır: eıa St1V" 

ltu•;vn ile Almanya barıştı· .j.,ı· 
~·et Rus)·a ile Almaııyaııın bil 
tuğu neticesi olarak ıtus~·~ rbi" 
giin Alma? .nü(uıu aıt;n~ !!'~•)' 
lir. Onun ıçııı bııuıı ıuanı ..ı1 .,ırt ' ı lfl l• var ku"vetle ~·lı~ııtak. 11 u•ı" 
bu maID.atla 918-19 kı~ını it 1ı, 
nın şimalinde geçinne) i giı!~oıı' 
mışlardı. Sonra ne oıdıığll,. 01'
tafsiltitına 1.-iri~n1i,·~ tüzt111• p. ıet .. ' . b• • 
Birbirin,c c-ok hi"nı.i)·tıı sc 1 ,..,ıı ... , .. ,. ... 
ayı1i ~uretJe IJeıı'l.İ' en 
Jıarckcte gelinııekıt'<iir. ./ 

A k . ·ı ı . yıı'' s er aı e erıne 
dım için f1l 

kazanç vergisine ı9 • 
Ş!'l '1'" \ehi~ -'i ;çt ' !1 

k . 1 . 0..-ı,ın :nda a.s e:-r J.l!t.· cr~rc y ... 1 ~· Jt. ~ 

nnılrr.akla .ılaı1 t;ıh,.i~ ro" , 
• 811" 
!•ğını l:sp mak ıi..'Ycı • beV 1' 
:neli :niikdkf!~r·., sc,.,.ı•K 

•'.,. t 
nnç lahal<kıü:a'.r.3 ""''· 8 , 
nisbe~ın:>e z"'m :·aµ:1:r.., :r. 
rar vemıı~l r. 

--~-.--

A 
.1 .. f, 0 Iiil vrupa ı e muttCT · 

K J ., Avruµa ı;\: ren Jf•~ 
n11z önürr.üı-<ltL:::. ıı ı.ı • •1 

l t1 
ni<ien l;a Jıvacaktır. Bt.r 11 ·-o 

J ın t .. 
Trakya~ ... ~= kı , .... ı r., 
hız Terılnıiştır. 

Dili' gece Ye 
yangvı çıkın!'{, ~ < '· t. 
yaktıktan ı:ı;ınra bbı:<iı; 



(Bu 7uı.nın metı--;Jerı Anacwna 
~ansı bültenlerinden alınını,~lır) 

telhis eden: .Mt1ammcr Alatur 
T 
..onl(t.,ıdan vcr~rr. h:ıbcrlı:'re 

tJt\ \'i"' hükiııneti ı\b1ı;ın..w·aııın 
n1:;, ve B:reı·tada h~va üsleri 
.\~r11alarına ınüf;aadc ctn1işt,ı·. 
. l4tJa:ıy.'.l hu Uslerlc J,ıbyaduki 
t,ı,,,,.cl\.:•rınc :,·~rchm c cb:le 
~kl·ı· .. 
'°'•ınan.ra 'l'raC><usa ı;önderıic • 

.. sk-er ve Dl'\.lit. rr.e :çit: Tulon 
,t llıaı·ta lı?n3"1ılarır.ı~. 'anı ohı .. 
k ku!l:ını r.. .. nı ıste.:nıst!r Bu 
~ ·, A~ı~ıt:.::.\ Da~~uı .rt~,.,-e\le 
Z;ıhe!'(l-t c~n.ı-.~!r. 

ltalrar~ g" ,l"lıeıcr <l(\ ı. Pva -
~g~ kıt1 alnrı .. k\·ı r· cı.tnıer.:n 
~ iyı çar~ı Dızıırla J\aL

0 

sH·drn 
.t .tade c.tn ... ~k .ı 1 .... guoo u.çı·k .. 
',l•ı.ıı kla<i;rl,ır. 
•llı\XDA KAB.:\'E İ"TİFA 

ET1l 
~ '1.-ş\ ck.:ı .. ~li r·ur~ı.E{i I!. n 

t n. : ~onur. ıç ' l d \f ' 

' ngıcınd:ı .,1 .ay~:;a 1nuc b r .. 
i oktur, \'<'C ,c ,;L n 
r -ı vemıı.ı l .. ~ 

t l orr. t . mc· ' 1 
.. ~·eı ... krı . 

n t< k.!. vn-ı!~s!nin y ne 
l: lI:ı~a ,. racec ... t \ ır . ..ı -
~v· n y ne 1 ~ ·ab:ne 5. & .. 

' 4 vtrh:·ıir. mL:h:t!aza CC.e. 

1 
· k ... 'la~tintle:.ı. r 1C'r. 
giltc·re \e fi SY .h lran ~,ra. 

' a ektc-d !en p"ktın )·nrın ir.1. 
cı .acagı ;;iı le: rnf":ı.te.Jir 
lBP..tKı\ iLE J ,\PON\ ANIN 

ARASI ÇOK AÇIT..DI 
"'• .rad ... ı. gc 1cr. rra~Üı"!'.ı:ı 1 a na .. 

. \'n-~·-.aron hüklı eti taro. 
' '1 Uza1<ş.ırl·takı • · ü de. 

" \r l 1va u ıJ"r:nG l1az 1 r bu~;.ın. 
-' ttn. \•C1 ·l t r. j;ıprnva 1 

-n :ı u. tnlır ;ci • ,•.cc 'nde 1 
04-. "aziyrt.r.. tc kı.ki iç!n 1 

Mareıal Peten, Alman • 
ların Tulon ve şimali 
Afrikada Bizerta Ü$lc • 
rinden istifade ebnele • 
rinc müsaade etti - İ· 
ran kabiııeai istifa etti, 
yeni kabineyi yine Fü • 
rugi Han te,kil ede • 
cek - Amerika, Uzak
ı,arktaki bütün üslerine 
«hazır ol! » emrini verdi. 

l-1LIZ\. -.ıı tcıra!Jn<lan :çtimaa da .. 
·el likıı Am .ı"ka yüks~!: mü

<l~faa n1c:cls:nln i.çtfmnını müte • 
;.k.p bu rnur \-erilmi~tir. 

Japcınyanın Siy&nıı istlıiya ha. 
L-1rlnndı~1n! belirtl·n cmt..rl·ler ü
zt·rın~, .ı\·mcr·ka Japonya~a kat'i 
bil' !ht..rC:a t.~lunn.u:, Uzak~ark. 
ta b r J ~p-:ı ta;ırruzui~'.ın ~ul3:r
rna\·a \.'~trrr ak . 'kiı.o.itirlo1 orta. 
t't3n kaktır:.{ a.~1n· l'ildirmL~iir. 

va~inglor.;~a Ç~t! ın~sclcsi hak. 
lmda hp<ıt'rn Ec <ınla~~r.Dk Ü • 
ırnidi. ka; l errn~Jır l\ .. ·n\·t:ri'kulılat' 
büyük 0 1;yıoıu tak. ti~art·t ge -
m ler.P eli'.' •tiıhlarıdırın~ğı j;i. 

r. 
'1'-0k.~"CK!~t, Ami.·ı·ikan ·-n verdiği 

no'.a bir ültıma!r•m ve Va>ing • 
101mn 011 ;-;ÔJ.Ü ,ıl~ra!:: tel2lclci e. 
dilmck•eJır 

Ruzı; cll b.r ır.uddct L;\irohat 
dır.ek fü~re mü~:n.r!crilc u.rlik
te \r['..mıo Sıpring'e gitrrd~tir. 

BUZ DE!':iz!NDE 15 ALMAN 
GE..'.lİSİ BATIRILDI 

in •iliz Amırallıı;in,ıı bir teb • 
llğine r._örc. ~nal Buz derizi d-e 
h:ırekfıtta buluı:an .İngiliz de • 
.:ıızaJt ı 1 an !l!ıırman k ceplıesin • 
nck Alııııın'ara a>kcr ve malze. 
me tJ~ıyan ,·aı>urlara hü~um e • 
<'.cn·k, bunl•rdat1 Qn be<f-c•l faz • 
]asını .bntımı~lardır. 
Aimaıı lcbL;ıf ısl, h!r İrıgil'z 

!:eri hücum be>~ gru11u !nrafuı • 
<lan bir gem! kefilesme ) <1pılan 
hücumu" n·u\'afirıkiyı-tle püskür .. 
tüldüğünü hıld:ıır.c::'ed ~. 

Edct.İ}Dl dıın,· 1c.ın1n ·n Jiik~f:"k hir ttbidesi 
Sint·ı"a tarihinin en par lnk bir :r.a{rri 
Sonenin en d{"rtn bir a~k ron1an1 l 
l\.fc\~İtnin eıj""iı siipe-r {iln1i olan 

TAMAMiLE RENKLi 

VA ŞiAŞK 
Şaheserini 

Ray llli1lund - P•tricia l\Iori. ~on - Aldın Ta.ınirofftm 
ttdret.L P:trnmou t !? rkE>Unjn ı::nlly-0nlar1, renkleri r,za.rı:1i :bir 

HAR! KA y~ptL 

Bu gün L AL E Sinemasında 
...... ____ Bugiiıı saat 11 de tenziliıtlı ıuatinc'••••••lli 

MİSHA AUER ve BABY SANDY 
Bir kaM:,ılıa tııfauı... Bir ııe~'e ka"rga~ı olun 

BiR BEBE ARANIYO 
kuınrdi..,ini ~ ~rat!1lar. 

BU SALI 

SÜMER 
AKŞAMI 

sinemasında 

Pr' ... ••• Bl"yogl!.!Ad.l i -:tık:al cadcic ·~d~ 370 nu · arJl, lıjg lmlillimııa~-.. 

BAKER MA~AZASINOA 
Erkclt kotdı:ı. ve rn~u1d ır~ 

~lBAROIHE, COVERCOOT ve TREN~COOT 
lt.UPı.1ı:ııl :u·ı"ldan nıarröt ve he-r ~,. .,:ılujıt :llbi cu Al~ cinsten 

MUŞAMBA vtt Pl\t.11'0i.AllMIZ 
Muhl«em miljt~r-l:!.er.n1u emrine Ama:te bulcnmakt:.dtr. ,, 

BEYAZITTA 

~ARMARA GAZİNOSUNDA 

•• '511 2 nci 'IF.~RlS JJ.lt 

1 Haftalık Askeri icmal 

1 Moskova'ya 49 
j Alman tümeni 
hücum ediyor 

Birmanga g~lu 1 

mutlaka tah
rip edilmelidir 

HAYAL ve 
HAKİKAT 

(B.l mıı~~:en"° ic"a J 
BeT1inin, ke1ni~i kt'ndilMinin• 
halinde ,.. bin· r'r ~ekli nde 
Bcrline bağl:ııuau,n ak~i halde 
na31\ ta~a\·\·unı ıuünıküııdül'?. 
Yugosla\·~·a is~·aıı i~indcdir, Nor. 
\CÇ öyledir, Yunaııt•tanda çele· 
l<'r faaliyete geçmistir, Polon~ a 
demiryolları 50,000 Alman ııefo· 
rinin muhafa·ıa!'ı a\tıudadır, Çek.
yada, Slornk~ada idamlar biri. 
birini takip ediyor, ;,gnl altın
daki Fransa bomu:rliılar ve sabo
tajlar içindedir, milletlerin mil 
!etlerle olan davalarının hiçbiri 
\e en basilleri dahi gerçekte hal. 
ledilm.iş değildir 'e her geçen 
gün bu da\ alan içın için tutu~· 
turın:ıkta ve bütiin kıt'a üı.eıiu
de ınemnuniy etsi<liii'i arllınııak. 
tadır. Bu halde \C bu ~aı1lar ~1-
tında na:'iıl bir A\ ·upa hlı·Hğln
den , .e A.rııpa ceplıe>inMu balı
sedilehilir?. Harbin uzama-.. in. 
gillereniıı kuncctleıı.:ı,esi, Aın eri. 
ka11ın askeri ,.c ~ıuni scrcrberlt
ğioin taınsnılann1a!ııt, So'·'- rt n1n· 
L.aveınctiııin de \'anıı Ye h:~r bj n 
müz111iıılc ... ın :si kar5ı!unda Bertin 
hakikaten lıöylc bir birlii\" t~ 
nedir ,.e lıu hirliI;i gcrisinucu e .. 
ıuin olınak, en kı:;a yoldan 
. nlha YJfınak İ\İn, in~iltcre ile 
dö,•iL mckte ~ iiküııii lıafiflef ıı.ek 
içjn ~Bit \e göniild<'n kurınak bt· 
t<-ği1'dedir. Fnkal. neyle, na'11, 
lıaııgi imkanlarla?. 

1 :'il': ~ :or. .. :.: ~ :..'. 

1 G~;;k Ş~a~kta, gerek Liby~d~· bir 
1 haftalık vaziyete uzaktan bakış 

Yazan: E:MEKLI KURMAY SVBA Y 

1) ŞarK cephesmde bu i .ıfta 
i..;tnd~· cert.) u.n eden he~t;} .. f'tt §o·· .. 
le d~rknebiEr: 

Huliısu. Alman ta.a<ı:uzalrı şıııı.. 

c..iiik 1\!osk<ıv~ c.r.üı 1ı- hı \<Ilı. 
dirtl'!' R~c:l"'~ ·n :tira' ('\tıği \'t•ç

hile \'aı .}'t:t ge g;.nC: r Ru l rat 
ımukai>il Uiarruz. yaı~d'!'-adlkiarı. 
na gc\r . öııumüzdckı !'alta ıçin. 
dl' de Alman ordusc: i!Nlerr.i~·e 
d('\rr._~ f it'{'(·ktlr 

Loıı<lrn 30 (A.A.) - llloslw;·a
da çarpı~malar bütün o:ddetile 
devrun ediyor. 49 Alman tüme. 
ıı.nın tazyiki h8lıi telıhkelifilr .. 
Aiınanlar Voloko!omsk ve Klin'.i 
t-le geçlrdil<ılerin: bilrlfriyurlar. 
Ruslar Slalinogorsk, VQlokolamsk, 
Klin yakmlarınci.a !lldd~tLi çar -
pışmalar olduğunu kabul ediyor. 
!ar. 
Kırımda Sıvastopol'a hücum 

için Almatı!-aııın büyük kuvı·et • 
!er t<ıpladıkları lıııbcr alınmtştır. ---

ROSTOF'TA 
(1 inci Sdhi!eden De\ am) 

rile şehrin soka.klannda çarııış. 
nıışlardır. 

28-29 Soutcşrin g<:c<>ıi Geııer.d 
llnl'iloııof kınıınııda,ındaki Sov. 
~et kıt'aları Alınan kıl'aları tara
fından ~"iicııdo getiı·ileıı talıki. 
matı 3'·arnıı~lar, düşınauı çenı.-

1 her i~inde kalmak telılikesiııe 
maruz bırakınışFar •·e .~imali şar. 
ki istikametinde Rostof'a gire
rek şehri i~gal etıni~lerdir. Ros. 
tof'uıı kurlarılnıası için )&pılan 
muharebelerde 14 iincü rn 16 ııcı 
zırhlı tümenlerle 60 ncı motörlii 
tiin1enindcn , .e bir hiicuıo tiiınt..., 
nindcn n1iirekke11 olnn General 
Von Kleist ordusu gl'lqılan imlıa 
edilmiştir. 

ALMA.ı"ILAR TAKİP EDİLİYOR 

Loııdra, 30 (ı\.A.) - Mosk<l\·a. 
dan bjldirildit{inc sJre T:;g:ınrog ~ 

istikaıııetind~ daı\ıııık bir şekilde 1 

ric'at cdeıı Almaıılar Sovyel km·- ı 
\'etleri tarafından takip edilmek. 
tedir. Almanla!' ha•p sakasında 
5 bin iilü 'e çok ıı•iktıuda ga· 
uainı bırukını~]ardır. Bu gani. 
meller ~iındj SovydJc.r tara[m
dau sayılmaktadır. 

Stalin Timoçen~ 
koyu tebrik etti 
!llo,t.o\'a, 30 (A.Al - Sl<lln riün 

~Ioıreşcı Tiınoçenko'ya ve Cenup ~"l>
hesi &ıatıandanı Geı.ernl Ç'crC\'İ~en
k<>•ya biri:!" ır.~::ıj göndererek Rosto
!ı: n kurtıüd ~ı. nu bild!.rnıiştır. 

Sta! :n !l'.esajda ~le den.~kiec:Ur: 
D: nıar.:ı li.artt aı.ndı.,a.na 'te R0s-

tofll Faşist Alın~ 1nııstev1iierindcn 
ktı:t.nrır. n.:1.ııaiferly..:.tteı:ı dolayı ~izi 
tebri.ı .. edC'rtır .. Ş~tnlı Sovyet bnyrafn .. 
nULl P.os:tofa c;kC'n, General Htrotonof 
ve P.errlizo! !\:umar:.das11~da1~1 9 tmcu 
\'C 56 Ul<'l ordu1nr:n knhranır.:ı. kıta .. 
lar n il: ~ıın.ların .. 

Sıvastopolda bir 
Rus muvaff akiyeti 

l\.Jc;._·~O\'ll, 30 (A.~'\.) - '1o~kova 
RaclyOS"ı.t n~ıs~ann Siva teıpohı ~.ddct
le m\idafa:ı t"1tik1erln1 Ald!:1rıf>k.t~d:r. 
Dl--:ı ~k ... m K .--o.deniz filo-:.u m ldata.
:ıya • Urtık elmiş \-C Sü\:yct l. lt'ttları 
Sı·:astopol ch·arıoda gtıılş \'e k~laba. 
llk b:r b01 ,;eyi {:gal c~ le.,.d•r. 

--<•---
Japonya harbi mi 

~ 1 hı('l SahiJ~d,~n Devam) 

J,u,tı c :ı~ nıtd.Ai takdirde Ruz. 
vcltm r:dıat.rz t<eiilmedcn birkaç 
gün istırolıat tdı·bileecgi ı:etice. 

s'rıe ,·rırr;::ık•td!ı-Jar. 

Bütün Ya 'nglon muhibi Ja • 
po11yar.ın büyük 01-ya"lusıa har. 
lbi mi sulhu mıı teı'(':h l'<i"<'l'1(ini 
nı<·rak!a brklcrr~ktrjir. Gazett'. 
!er \'aıiyele daır gelen hab<'rlere 
ilk sahifekrlnl tolıs!s etmekte • 
<lirlel'· B"rmanı a yolu üzer:nc 

• yapılan akın \"C Japonhmn h!rl • 

1 
detle Japony ya. dön.düldt'nnc 
da:r yerilen hoouler iı-Ü.'"Ük baş. 

ı lıklarkt dercooilr.l'akted!r. 

1 

1 

T<Xkyo ~o (A.A.) - . Vaziyet 
hakkmc>a bedl>iıuik dı.ovam et • 
m~k'.eıiir . 

Hişi gazo\~ bugünkü b3'.:w.a. 
!:aksinde şöyle de.mdctedir: 

Vaşingtonda cereyan 't'<icn ınü. 
za~rekrm ııet!cesi ~rril!ıbl't ve. 
ya menfi <lLwn Btrrnanya yolunu 
taht'ip ctmeldi.f<iıniz lazımdır. 

Almanlar Stallno· 
gorık'a aldılar 

V~i, 20 (A .. A.) ·- ~vyet Rl~ya.da 
ınahr.ı-ebe şhr.diye kadar kaydedil
ınenı :ş- bir ~idd~tle dC\'\.lln ctıl'!Ckte

clir. 
.'\..lınnnlar yeni iltrlcmelel' kaydt>-t

ınişler ve Shıli.nrıgors•{ ne \"olnh:o~ 

la n::k•ı alrl: ~ıardır. 
~ 

General Sikorski 
Moskova yolunda 

Lon<lra 30 (ı\.A.) - PQlQr.ya 
orduları b:ı..,kumandaın S1<0rslci 
dün Kuybi.ş~f'e •:armıştır. Slahn 
ıle gÖrü§tnc.k üzere yakında ~fos. 
kQrnya har~ket edecektir. Bu 
ır.'iinasebetle Ru.>yadaki Leh :ıs. 
ıkcrkrini kft', f'clt><:ek\;r 

Amerikadaki Japon 
tebeası 

Nevyork 30 (A.A.) - J3ponfor:ın 
Nı.-vyorktan hareket etmek em
;ini aldıklarına dair vcr!:CP. ha
ber !·eeyyüt clme'.l'.ıi.$'ir, 

Bur.nrıla beraber bazı Japon 
accr,tt'ltrin,n .memurları !11{.-'.ffi. 

leketler!nc don.müşl-cl\iir. Di~er 
memurlar da mt'llllel.."t"tlnmc don-! 
mele emrin~ ald>klaı. zan.an har. 
ret ebniyc'<!ckler<iir. 

Burada Japon konsolQsha!'esi • 
nin sözcü:;ü, dün ak~am konso • 
loshane memurlarının son da1ci. 
kaya .kadar Nevyeırkta kalacak • 
lanını bildirmiştir. 1 ---<>-

Harp vaziyeti 1 
(1 ine! Sab<felen l"le\'am) 1 

2) Lıb ·a cep.1~in<ie, iki taraf t 
ordusunun büyü~ kıs:'l'Jları, Tob. 1 
ruk .. S c) dl Rıza • Bu· Igob umu- ' 
ml hattır.da karşı korşıy:ı bcıluıı. 
makla<l.ır. Hareki'ıt tamaınilc cep. 
he mı•lıaı-cbeleriı'e <iokülrnüştli.r. 
Bingazi ccııul>uııda muvası.la yo. 
lı"nıı kesm«k maksaclile Ci:ılo va. 
hasına \'armış olan İngil'z mo • 
törlü kolu d3ha garbe ilerleme. 
mi~lir. 

Dah;, sarkta kalan Bardiya 
" S•)llum meYkileri hiı!il Mih • 
yer ku\"\ ctl.erinin elind"Ciir. 1''a
J.-at Sc\'diöıner İngiltzkr lora • 
fınaan tekrar i,;gal ecı;Iıni~tir. 

So!l'Urn \'C- Bard!ya mev!{l~t:'rinın 

rn;rünürdc hnldkatl.- lti~lıir 
htU7.<'rliği t_;f:nı~·an ..r t!t.·rr bir ta
sar, bir iddia 'e bir lıaJal 'ar .. 
o ka<!ar. 

ETEM 17.ZET BENiCE 

T a1nvaya 1.tıarke11 
bacağı lurı'dı 

Dün akşaııı. Küçukpamrda , • 
tw~u se~yar ;:;ı:.tıct Meh~ct Öı~ 
nr Bcbck. Eminönu ba,tıı:a ;ş. 
le) n trom.-ay :ıraba.s1n:ı otla -
n.1a~ ı~ten1İ", Jn.Lı-azcne.;n:ı. kay. 
cc~ ı-ek ~ere dü;;n:üştür. Mclı • 
mc:ain ayağt kır:l.ım'i, h:ıs•a;•ye 

k ~ lciırı lıı: ı.- r. 

Amerika limanla
rındaki 

Fransız vapurları 
, ·evyork, 30 (A.A.) - Sö)·knil. 

diğine göre, Na1iler bir Frım· 
sız - Alımıu ijbir\iği yolile 'Fran. 
sız donannıasuıın kontruliinii el. 
le.rine aJd.ıkJarı takdirde Not'
llllltıdi de dahil olmak tizcre Vişi 
hilkünıetinl' nit on bir Fraıısız 
vapuruRun derhal ordu hhnıt'. 
tinde kııllamlmasına d:ıir Va~ing
tondn re,mi tniizukcreler rere. 
)an ~tınistir. Bu \•apurlar ~inıdi· 
lik A.ıncrikan limanlarına iltica 
t!tnıi'.? bulırnu)·orlar. <'r~ı~J.nJi .. 
nin hizınctc alınnınsı h;-tl..kında 
ımu. bir nakliye \ apıırıı olarak 
kullauınak istiyen ordu ile bu 
,·apuru bir tayl arc geıuisi olarak 
kullanmak ;,ti~·en donanma ara
sında .bir rekabet mr\"Cııt l'ldıığu 
sö~leıınıektcdir. 

#-C:sı:ıı•a U G 0 N 

a - Ctphenu;. '.l::n~1 hô!g'-=''I!
de Ala:an o.rdıısu Tık\ in'ckn da
ha şarka ilerlemcmış. Fm - Al. 
rnan orduları Lnd9ga • Onega ı 
gölleri o.ras~nda bir!(· crrı<mi-:l(l'r. ( 
dir. Rcıs .. rdusu SY r •1ehrı bo- 1 
~'tlnda ve Ttkvr-: ş:.1:.:l•~a 111uk.i:l. 1 
"·em ete d~van €tn.ektc vr: \r c.. \ 
logd.'.l istika!":ctiııı ka; '1.tmsk~~ r 
dır. 

1ııiurı1~aı. k i! Or ~-ga g"lU. g,lE! .. 
s:.ı;daki Yi:: _ R ı:s cep! irc:lc h<: 
bir dcg;sik..ik olınarr .•. tıı. Lei:U:
grad'd3. P..ı..sl r çıkı.: t --·rru.!l:irı .. 
na dc\·am elmiç·,cr, b:ızt jJ .ı.l ·• 
n~.l·lr;re r"ğzrr-.ı Alwen n"uhasara 
cen:~PrLn· y~rtrr.nm!şla:-dtr 

A1• "!an!ar n Tikv-in'di:~ ':rt' ·S· 
da i.;t,kame\ındc \-c;~·a F111 <ırdu. 
silı t·"'ıe tk mak ........ ue Or.e0 a 
&lhl4tı<· d• ıu b:ı~ lİeri C rek ttc 
bu\nnn~a:ı L. k.l~r:eb li 

b Ce!"l-ıcnın .t!"Crk L bôlıc-
.tr.dc Mo k 'a mey 'l h rl'

bcsi yeni bir ~~!haya g.rrr.l.şt<r 
Rı.~ c-ephcsirılıı ş '~1 \ c ctnı:p 
c-en~hlarında. yani Kbn \'C TlJa. 
ela lman kll\'vcfü•ri Rus muda
ftıa hat!ar·nı yarn:ı~ a r .-\.lv·atC .. ik 
oıtnu:s-1.ar ,.e iı _rı,.:' ri~l<.'ld 1 r Rus . 
lr.r Mo.skovayı ve :r !'.'rk,_.,. c,. dto .. 
sunu ş !nal l'ü ve "'c ııt ... n 
ta telıl.k_. ~c clüşurcıı bu ıkrı 
~ arcketlcri mu. r fa mu·~
faa 'eya mı kabil :u:uzla du.-
dura,nszıarsa, o hnldf' F.ll..i u.cc..:...~ 

o;-çnu nııu~l~-) e \'C ı hado.n 
kurtdrmak n:ak.~ ılc , rka dcit
ru çekılec"i'kkr V< M <kc,\ayı da 
ft'<la etn;eyi ııo:ıe · bc«k'Jrdı•. 
Alm~n 7ırh'ı l ·Jı1· r• tahı,;ı. 

mat \'C rr:ır lt·r kı.ırş -ır, ta dı.:r, 

.,ırnıcler yapaor.a<:!.;; t'"ııdr!rt~~. 
Ruslar muk3\ cmctc <le ~m <·de
bilirler. l\fosk va !lıiidaLasmın 

uzall'ası huna b ~iıdrr. 

c - C<n•ıpta Oa::eç 1'anasın
da Alı. ~n salt cenahı ıı~l'ledi \'e 
Rosto! şehrini :ıldı. Art.k Dor. 
nehrini geçmek rnretı!e Tsman 
Yar..mCt.dasına s.arkabilırler \'efa 
şarka dogru il~ri h3rekcte ele. 

1 va"1 ederler. Fa.t:ıı· bı:nt:'l için 
J geri işkrint yt'nfden llnzim et

mc:k mecbuı 'yetinded rkr. 

2l J 'l-n cq:ıP . .rle İı.g: ızlcr 
i'·ıEc·ı dL·ia t~ rru 7 i 1ıaie,;.atr gt.. 
Tt.ı:t lcı. Şad:taıı. Sol~·~ • S:<'t 

Omar hat•ır:a ç, ph"1eı: t. arruz 
werl~rken, T"brııl, garnizonu 
- tas:-,r12ran p!ana t! .,, . C'C'aı..ba 
dı u b.:r ç .. k~ )aı: c k, f-ı 1i 0-
mar ccıı;;bt ""1 \e Maddwıa, 
Cer br.1l> nok'~larır.c' .ı l re . t 
cd r !Ltli. .. L!rl~klı-,.. dı.: "'4 ı? 
i erbver(kler, 'lobrt..k ıtı.zv. u~ 
l ı.,.l re-k: Al,nn '3 ... 11r
duSıt"\cn gerı n ı,,._ s i ını k _,_ 
<:lk!ı..ı \ b:r ıh n t ' ı ır-

ı ...... ... rr. 'p\c.i. c e kin-

cii. 
İ:ıg,liz."r bu pl:in: :m~h.rct'e 

tatbık edemediler: 
Alman • İtalyan o.dusu :...:. 

rr,andanı B~rd~:ı, S1J1luır, Sıd1 O. 
"'ll.ır m \ ilerirci ... · l.ol "':tıp kt...v
,·etlcr lı ktıkt..:ı ,ı ruı ku>Tet. 
,_, ı ~ rbc J{.: rt1 ~ ... kti. Tobru~ 
g.ırn...;:o_ nun çıl.ış taarrı.zunı: 

(,tr ;t1!dl' \'e cenuptan şın . .a.le 
El;,ub:') .; .ıerliyen İngil..z n.otür
lil "- rr:::Iı:rin~ taarruz ederek 
ih"'trrva mfni .o!du . 

İ:ı~ıl zlcT i1'~t~ c~ ~erln d • 
ır.rv•·ıı l 11' r. - İt. l.). n aJtıs u 
ç , ,,, * ,.e mı:n•a asını BL R• · 
, c-cnı·l ~ki bol!"e:fo kesre."; 
i n C ~bul:/dnn kar,·an ~oıtle 

lıi, T.O~orli.!. ku"' trı~a kolu c-cv" 
:€t t"er. 

Anl j· bu çc\ı.merı.n rr t .,:r 
rı~ T :,~~k - f\"di Rı·a Fi. 
t· l ~· 1 ,..c.lı ba"Şl rr.elı .... t • 

ı;.l ycr:i muhctrco~)?'I' . k n~ .. 
znds;...fla bQ.ğl~d;r. ir ~ •le •~ .. · n· 
clığı. tekdi<Je Aln- - l I• Lf-

,Juı,u ı;orbt· dog '• ç ı -
kat çe!dldikçe 11"1'\ • •r r ·-
rirlc-r. l:c ,ilrr:~ş '{ıldt•< t r • 
cckt r. fngi 1

• .. :~r k ,·bC'c· rsc 't ·
.,! Je te'.r •.Lo.ı• 'r.ILdul!!! ,,._ 
kilrr.i)·e mecbur kn: C"a!;. \araır 
O zam .... .., (~'ı; rrr: ;:~ r:ın , vrlü 
kol ela ""'~feri( bir ,. ziHte dü
şerek b ki de çekilmek b1kiın -

ı ı-_. e;,,a bu~"" ıy"c"k!ır. 

" Gayrımenkul Satış ilanı • 
Usküılar İcra Mf'murhiğundan ; 
1\Iı-i:taf:\ T· fana borı;· J F..s d Ze>·uep K.:.r:,:·enin hacze!llen Kac:;ıkoY" II:.s.ın 

Pa:;a 'neh:ıllP ... ı Sarc y ı;.,ktı s:.ı.:..ı.1ı1,.naa l" ~:, lı, 11 yen! 29 :ll No. ağı aah.01 
.er.et'.e-rin ~hıit"'!Ulde ipk:ı tY· 1:dık C""1 ır. ... ~ d k.k.., hı.o~ ·.-e Cahçe, sol+ ratı ~fc. 
rab I:ırtl.un Pı:.,~ \e;t_ C"!l eri<I ı, r .;ısı H•.:r it k"ptar. "ne \e abt , ceı;. • 
si SJı,ıy .:ıı·:t ı ı kağ ile dı....~ '~ ~ ı ın..ı (1:)00J b n be<j y\...Z,, ıy et 
tn«dlr .,dden a\lınd dukkAnı b 1 ' n evin CO ı:ı:~ ede 45 h• i u t1m h" 
Ier d~ntşindc .. ~tıl~r•tk r~r .ya çt"'fril:r.eKi::ıe karar ent,i,t!.r. 

Ga;yr. ır.cn1.-uHın vazlYeti hazır:ı:;ı: G~)Ti f':lkul alt noal-;.i. c.ilı. '8.nl.1 beraber 
üç katt.:.n ibare·• olup meth:ı1tnin ğ".rıda. !stor _ '"ı>e.:ık~ ıJ 1 r aUkk mC'\ cut:ur .. 

Zer.:.in kat k ,..ı ıd n lri' c-c 2err: r:~ re u ç:n.: 1 'jıseL ı ~ ı ~uk \'e rr· 
d.-ven ı.l~ında bir köın l k \: rdır Ah:. p b r ~rrlı\~nif" ı:d anın b!r'ı:ıcı t..aUna 
rıkılı:: k .. ı:1:.p dz.r oir 1: dor tlze!'.nde b •4 epi.ede i0ı:-n b· h~eye n tır oı.. 
:nak ÜZP e ıt>ı oda v .. b.r b.el~ı 'ardır .... ;!~t!a!: bah<!;·e ta.rafında .... · p zeı i"ll 
l:.arc.-ısun"ıı d(.ıiı.. l 'dir. 

ı uzı.ırı ._!>nıan daynnmc~ı b kl ne. 
mez. Cünkü bunların takvıvc ve 
;kmaFnc imktm ~ oktıır. • 

Tobruk garn·u-.1.le bi• kşnıek 
İn.ctl1izl1:r içiıı f:ıydı:.11 o!·ı1''t• ,.tur. 
Buı·aya c\cnizdcn yeni k"n·ellcr 
'vkedel>ilirkr \'e ik'lıal i~:n kul-

lanabil:rkr. 
Alınan - ltalyan ordusu, lııgi . 

!iz ordusunu hudut me,-,ılcrir.de 
meşgu: etm<'k için ~arka doğru 
n k:nlar tertip etmektedir. Faht 
hu küçük hareketler, çöl har _ 
b;nc uygun olmakla ~ra\x>r, 
c5ascm az oıan ku vvetlcri 
<lağıtmak'.an ve yıpratmak • 
lnn başk:ı bir fayda vermez. z:ra 
ingilizler har(k;lt üsler.ı.ntle-ıı hr. 
ıoü7. çok ayrılını> dcğillcııd!r. 

..,,. """'"' ,,~ . "~= , " 
l\lt-r~kl• blı· ı.ergl'ı.c t .•. ;\Iuaua..11 

İkinci ı::ıı: Bir k;;;r do: uerl..-ıde bir! ce,ı1ede d!ğe:: btt.hçeye r.atır ıl::l oda. 
ıle bir heli ve blr kU~il.'< eo!a \'ard:r. 

lrmumt E\'~afı: 'J',Ittkltr g:ıyr' rren:cul zem:.0 ~tltl lo;;~tr .. r.~ t~raf ~:.ı · r. ~r.~ 
da kıiglr ~·:angın d:ı\'r.r. i 1e f-Ol tnrnt h'J.c_·u<lı.;""·da g:-ı1\·anizli saı: ile i>rt .. l ..ıur, 
ı\lhr.tlnld dCk1~~1.tn :·cp1 •"'~i istor demir kl'{l(''ıicU l:e harr.p~ır. Blr.a kı: ... er ta
ınire :nuhtaı;tır. Birinci k.!t.'l çıkan o.bş~\P merdi :en!n korkulukları ıT!e,·cut le.
l;ildir. İc;lnde Elrr.al1 Jruyc ttsL.::.tı va:'tiı.r. D4r1nc-i k.:.t C" mbalı i.'~ ü.st k..ı.tın trp ~ 
he inde abş:ıp kil(_·ük b ':: bnlkonu \'ıtrdır. 

Huliı•a: Harekatın ink işafı 
Teıoruk - Seydi Rıza • Birelgobı 
haltında cereyan edecek y<·n. mu.. 
Jı3rebclere bağlıdır. Fakat ~ımu. 
mi diisünülürse İngilizlerin Bin. 
gazi hatta Tunusa kadıır il<>ric • 
m lcri uzak bir ih\Iınal d!'iı;ldır. 
llk planın ynrım ba~arılmast do-
;ayısile İngilizlerin kincl Libya 
,efeı-indcn r,abucak vazl(e~'ITie • 
it ri bcklrnemez. Yani İn ilız 
hamlesi Tobruk Jırzasıu-la crıyip 
kalamaz. İrgilizıerden lı'll çöl ha. 
nkfrtı icin yeni sürpri;Jer b~k!c. 
nebiFr. 

bir mrıcern.. . Gü:GJmemlş bir 
IDC\'Za 

SON ŞAHİT 
LLOYD 

JEAN 
NOLAN 

ROGER 
.ı\yrıı·a TSTANBut.nA FŞSİZ 
DİR ~IUSİKi z'y•kli. 

ı-.. .::ı{. l 10 Jtıyo. Cuı. .ı .. ıe; .! ve 
düny .. nııı r.:ı. rr:cşh ..;.. p·y11n·.sU 
P..:\UEREVSKI büyü.. üslad·n 

'liAC.\R llAPSODİS! !W!'IS<:IÜ 

Dikli:at: Nurr:.:ırah ::ol\ıkl ar 
kt"r.dı•n atdn--ılt:"'e. d:r. Bugü!l 
n~ 11 de teıızH~t'! "r.:atlne. 

er~ 

··-

Serum ve Aşıların Satışı 
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 

Umumi ııerkezinden : 
St.1-ıhlye \r<·kfdcti llıt'ztS}l!W:ı EruUtürlince h:ızır!:ı.nan sc u 1 \•C a

it1:ır 1/1:? '9!1 lar;h:nden it~barcn. Kızıl'"y t·!anbı..1 depo ve ır. • .J • 
rında s:ıtı!D.c~khr. Al.::ıkadarlıırrı llSn ol;,mı;r. 

Adres: İst:ınbııl Yenlpostane c:va .. :!'.da Kı:ı~ay IIan~da Kı..u~a.y 
TJ· ""'C"!t: Mli.dü,.J{l~fJ. Tt' 1 J! t:~ t:.1r 1 ' llC!)O - İ- ~ ':tu1 Te,c:!on No.1265' 

Sah11.sı: T•rr,amı 157 mrtre mu!"al)o~u ulup h~ciJ..ı 40,5 r. ,..~ .. c ı\,."}.,ril b·1a 
':',5 J':'.'elre 1...,-.:;rabbaı · ctfflk mUt.eb lt.i!ii batçeau-. 

1 - İ;ibu gayri nı~.nk··~Un ar1tırma ~3.. tn.a.::::es! 2-l l~ '9-11 tarü-Jna~ ıt !J&:"en 

9-ll/301 No. ile ü7ki!c:Uır ı era oa:resin!n muarrCT\ ru!narasındR he-rkt;";$ln goı ebU.. 
me~l lcfn açıktır. ııand.'l ;v~ılı vlanlardan fa.-:.la roalu_'J\at a.ln:ı:Lk .bt!lenk-r, &.:bu 
şartnBtr.E')-e ve 9-ll/301 <!osya ı:.r..mar ... 3i7 le rrıe:nuriyeü 17 e ınüroc-nat e\nıcHdir. 

2-Acltırın&ya ! tırak i~ ın yuk~ıda y.:ızılı kl}'i'let.in yüzde i .5 ğu ı ~ı hE"-tindo 
, .. Y veya .tnilll bir bar.kanın ıe. loat mektubu !e'fh t-dilecelrt:r. (Madde l.1) 

3 - lpoteiı( sahibi alac~l lı':t:-la c!1ğe r ar u'.<;ıdarlar:!l ve irtif..ı.k hakkı nip· 
!e!'ini:ı ıayri menkul Ozt·r !nd(·ki haklarını husu.,iyl~ ratz ,.e roasrufa dair {,.olan 
irid~nlarını işbu ilftn tarıhindtn iUb:-ncn ~O ~tın iı;l~de fo:\"rakı ıı c.nıteteril "1.r ... 
li':~r> r,1e.n1uriyetimfa:e bildirmelerı 1C'ap eder. Akb.ı halde haklet.t'-' tzıou Jelli le 
sab:f olırladıkc-a ı:ı.ahş bcdelin:.n p.'.'.ıfl~masınd:ın h.:ııriç kaLt'l:ı.r .. 

4 - Gösterilen günd~ aıtltrnıaya ~UraJr..edenltt ;.rttJnna ~rt.aa:ı:.e.sini oku ... 
ı; .ı~ \"~ lillt. nlu rnalUrr:aıı almış ve bunları tamamen kabul etmtı ad ve itibar 
cılıınurl.:tr. 

5 - G y::-i mf.'nkul 1) :?.Kuı1ur. Jıl42 tar hinCi:~ ı•azar~C.:ıi ~.inü ı:Hıt 14 ttn 
18 ~·a kıdar Ü.kDder !cr:ı r.rc. u.hıtunclo Uc cefo ı ·f:rıldıklon sonra rn cok 
ıı.rtt~r .. na ih le edilir. Anc k. art:ırma. bedeli uıı,. nmcn kı,,..n:.etln yı,zıje 75 
ın· b•.ılrr-a"' vt")·a sat~ ş ıstiyenin alaceğır .. a rü~h~nı olan diğer nlııca~tlJ. ı:r b ,_ 
lurıı..ıp t:ı N-c!cı bunlar. b• gıyri menkul ile te~in edılmi' alncak .. ını n 

rr.ec:ı.uund:ın f 1aya çıkmazsa on e<>k artt!.!"an:n ta:ıh~üdü beki kalmak ı.Le:e 
GTttırr.ıa 10 gUn d ... ha tcrr'!dit eUll?rei< 15/2. iTic!klıa2n 1912 tanhi~ de Pe'",,-{'" , .. 
be t_C.oü. at 14 ten 16 ya kacl:lr tlskildar İc:-a :rlcmu;lu.ğ:.ı c,;&;.,;ı nda nr·tır~ 
ı '"''i sa~ Jst yen:~ ~.lac:.~."la '"ı;çhanı ol:ın diğer a!a<a;..ııık:arı t-ıu ~ ~"r ııe 
..e temin edilr:tl!J 1nca1darı • rcmv~dan !azl:ıya cJ.kn,ak şartı..;1e en~ ı;o.!: ı.. ... 
t:rt.na ihale <dllir. lloyle b:r :, del elde ed.lme::>'e ihale :;apılır~z. Ve s>!'~ 
~;;.~ebl dil:tr. 

6 - Ge:y;i :ner.kul kC.n!tl ·ne iha1e olunan khn~e derhJ! \"<~ya \•erilen milh~ 
let 1..,inde parayı vermezse ihale k:ıran fes.ho1unaıak ke!ldlsinden c•·vcl en yli.k· 
sek tekll(te b;.ılun:ı.n i.. .msc arzebntı oldui,.'ll bedelle rılmağa razı ok".rsa c•na, r,:,zı 
olır.:l"- \."cya bulunmozsa hPr.-:en ı-; gUn muddt"tle a t~mı.r.ya çık:.n1ıp rn çok 
art.tırana ih le- edilir. İki ;t.ale ora~ında.kl tark v~ ge~n i'Un?cr icin yüzd~ 5 ten 
he .. ap olunacak. taiL ve diğer zararlar :ı.yrıca hükme hacet knlmaksıZJ.n me~ıırJ
yrt:mlzce olle.dan tatJI olunur (!\!adde 133\ 

7 - Aheı ru-ttırm.ı bedeli haricindeolarnk y:ıl~ız t .. p~ !erağ harcını yirmi 
stnelL't \·akı! tl\·lı. beı...elL'li \•e ihale karar pullannı vrrmi7e mcct "dur. 

Müte:aKim vereilr~. te:ıv!rat ve tanzıfat ve dell!ıliye rcsmiJl en nıı~evı..:l!it 
belediJe rüs:.ımu ve müteraı::: n vakıf ıcareJi alıeıya ait olm:ıyıp artlıtma ut: lt!• 
Tinden l•n•il o:unur. i b11 gayıı ır.enkııl yu1'Plda gö. tc ilen l r!hle t ' dcır 
lC"ra r.I<:•ra.:lu ~·ı odas.:ıda b .ı. n vo 113 ~er.~e!l ... rttır :na f,:'irl.n.'1u:::esı ca:re ... 
• lnc!e saGaCJıi. il olanı;·. 9UfSOl 



LGRA F - O ?•riTEŞlt atı 

İngilizlere 
"'\ 

parrrıak ısırtan J pon casusu 
t rzmz a -

o 
• o. 49 l . 1 

Tiır ~ye çev:.en · lSKI'!. DER F. SERTt-:L•.ı ıg maç 
Kapını:Lın üstünde bir "iks,, harfi gördüm, de reS~ g Ü k •• 

demek zabıta sizin peşinizde ! n u 
"-";:1~. Jdced,•~~~ ,, >' ıı • lıa• a- İoyu nla rla son 
d1k S:.ı (1' 

JJ r. ı .<la t!!ı c du .. c;l-

ba"' 

't"K -, ıdıJ \'İn, 1 su ı onu ııy" uı 
B ıJtu 1 Jç.la t hiı·ıillc~ :.,, f' ('lilebf'Hd '> 

tle babı;~ t'~·n 

.. ı: ... ~-t' oyağ 11· ourKaJmu~ a ye e ı 
y J .;ı 11mı1t·m .fo ! dtr.n: itu H.€j.-

Dfu m n >3n:ııy"ııa g l -
n • , Yı.Ikı:>~mo! ~1:1(· gl"'t,t>n gu.n / 
\."'a ı.c ig!n N'evy k »lift' nU. vere -
c<:kt ~:ı. Fc•ro.at, od4n cıa ~ nktunu· Ç.al- 1 

ı.1<' T si ikı tj..ı(Jcf;l n.1n.,l·ak o ~ 1 
, n1.t !a S'1•ı1a er)or Şerl:'"f sta.. 
<lmda kin"' kume • 1~larından ' 
dil m~ Vefa e Cüley -
ınaıı . 13 ırta~ .. , <la Kasınma.. 
~a t ~ ııı ar "P"l · ardır. B.ı 
n1tı.': n1 Tn'l ran1 mu hakka t 

tılııbiı 1naıızara or.t:Pttı~ınc· n., .. 
1<al..p çıkına.,, ınııh 'n eldir 

MEKTEPLER FUTBQJ, 
MAÇLARI u 1 rabc ik bJ d yotDlnıil dın Çaldt .. Kapı :u.;ıın 

ıftular r . n k l'akl ' ,.,. 
)' ı eı k...ı!ı.Jırd 

V dk. pu m ~ 

e n LH.ak. ır ab 
S\. -etle IUdyoyıı k da 
ıı~,;ebiHlitn, Bjttdh bı 

p ııı 

ııt u 

kolııyltli:la yıl
nl .etiı A k r-

ı-;· et d " 
J lı tir:ı 

- Şu~u da 
K p.nızm 

h f d ~ 

r Y g, - 1 

Stiylıycy!ın: 1 
ı,, llks) 

'ıta ..2 k' Fl kt&,ı KJ 1p~ş.ı ar:ı>ı"
d.,.; ir. Ş• eki ·ıaclmıda bu maç. 

• leıctcp• r ara,, fu 'ool 
mat:larınn dtı n Şeı'(>f ve FE>ner 
ı;tadlarında devam t.><I J~!fr. Şe
ref adında lk maç> İstaııhul 
Lsesi sıın'at okulik yap.rrıı.:; ve 
İstanbul ljı;eLl<•r üst{ın bir "yun~ 
<la ıısonra rakıbinı :; - .3 ~enı:-is
tir. 

:ı ne· 
~ Tı jekkur l 

J)~rııgun 7 .. ıuı n, o yru ha) e-1, 

i 
n cm1f'L - 1 

bir ;:--
l, levac~ deııkrn F<'ller st.ıduı.. 
d.ı ö B ykoz - Bevolğt..;por Fe.. 
n• ıbalıel! - Taıkoim \"C Galatasa
ray - !stanhulsporla karşıla<;a -
cak'ardır 

ı ıı. eder' k k ı b;r ta~arJ.. y u-
ıne h ktyor~iu 

z,,ınla 1 

up c n e-
tkin~ı n:~ç. Hayı·ı) e ,Je Ka

bataş liselcrı yapmışlar ve Har
ri) <'liler tamamen hiikinı bir o. 
yunla rnkiplerinı 4 - O y.eıımı'ş • 
]erdir. 

ıı Jr: feoa:~nıgıydı., y.!ZU. ne 
b kl c·dan .. sirı1U ıınH)oruın kı ... bcıı
Jı.;rı, (tc Pkkü~ )CPn uııJa .... y. mc
~ ı gc 113 mi.ky<ısta bir :?n p tJ beA.

ls, ıırdu 
Den ne Avr·~r.ah ne c An':erık.ah 

bır k.ıdu11m. Hı.!r h.zn1etın ancak d~ ... 
g ni vereb.i.:r m. Kari:..ıııda !a""ir bir 
kiı • olsaydı, onu belk:ı. de J.ı<H'a ile J 

· dirirJinı. Fakat, Tc ııson, ı:ılır.ı. 
şı keun·n en zen..,.in a t twr·nd 
dır 

lı .:o oOa..;: ıönduk4.en lo)nr:ı, J4· 
ıe bınrlat1 batt Lldın • 

\eaba kapımm u•lune- yaınJan (iks) 
lş:ırc nde oı:nn parmağı var mıydı? 

~ y;ıtat,;3gl 

tıl .. 1 h d dum 
tı . 

* sırada J<.;ıu: ,da bir 
Ka\ktmı., K 'PlYı •t-

M •er Hco. Sir kul, :ı">glı buya 

't.t' u uz 
- Bll:ık •. Rıınıı dec 'J iiJrlaı e

m n.m kı .• Fı.t!lat, v.,. niyet. zabL -
t r. o beni tak ]'> lt'!ilnC ani ofa • 
b lir i" 'l 'tip eıınek h.utkıdtr; çi.itı

k · iJCT j J>4 n~ dan "'<'\;Y 1rk ycrıı 

ge1.n i;ı: bir .tru anrn1 
- Zabıtanın, jaPoııy ı1ın her yeni 

gelmiş kımscyi t-<tkin c-t+·girw mi ı:;~

nıyo ;unuz? 
- ~upnes. • .e. BL ır .11em,f"ketf.e. de 

boylt•4tir. Jler er.nebi bir nu.iddet t.a
k 11 r<J",, 

Ne olıırs;o olsun, kapm.ızda"ic.i jş.ı

.,,. biç de bo<.ım:ı ~ 
- liQŞUnuıa g; k :\·ln ~ yap -

rr.alı 

- . 'e ml yapma ı• ller 5"Y<kn öıı
ce b ;üphtden kurtulmanız ıerektlr. 
Akc t.alcdırde vazlyc 1 b: çok tehlJ -
keli den: ııktn. 

Bu (jk~) ~.şaI'eti \'l:tiyeı.J.min teh-

l 
1 

1 

G:inun en ı.or ve mühim ka.r. 
:;ıla :ması Fener stadındaki Ga • 
lahsaray - i,tanbuls ır nıaçrdır. 

Futbol liğinıcic iyi vazlyette 
bu ur, n Galatasaray ve İstar.ıbul:.. 
spor bugün kozlarını pay?a.<ımak 
için 3ahaya çıkacaklal'dır. 

Galatasaraylılar ~en hafta 
Be§, taşm yenili§indtm oonra li. 
ğin başma geçmiş vaziyette bu~ 
na Jnukabil de İstanbulsporhı • 
lar ıir-.ıncüru~ mWı.afaza etmek;. 
tedırkr. • 

İki takımın enerjik ve gayret. 
le çalışmaları sownda hangi ta.. 
Tafm sahadan galip çı.kacağım 
~İT<>meıncltle beorber Galata • 
sara:-n rakibine karşı daha üs-

Frner sta<l nıd:ı Yüce Ülkü -
Muallim mekıt<::bi kar~aşmasını 
Yüce Ülkii 5 • 2 kaz .. :ım"ıtır. Son 
maç Galatasaray - Darüşşafaka 
lii'ı?'leTi arasında ypı·lmış iki ta. 
kıan da güzel bir oy-undan sonra 
netica alamanu~lar ve maç O • O 
bitmis;ti.r. 

ANKARADKf M .\Ç 
Ankaray a gelen İngiJ iz fo t bo 1. 

cüleri dün Gençlerbirliği takımı 
ile ilk maçlarını yapmışlardır. 
Maç umumiyet itibari](! hey~can. 
lı olnıU§, İngilizler l • O galip gel
mi§lerdir. 

alnıı • k ıpımı lıuyuyı.>rdu. 1 

(Ik ) ~-.Qreti tanıaınlle k l'bolmuştl.:., 
On da .ad 
- Te,. kJcijr ;.ıer;re ~ 

li.a.:l ı oıduğu.n.u nıu gö .. tcriyor? 1 
- Evet. .Zabıta aıze bır nevi llitanla 

bulc.nu;ror. Yan ayağu ~zı denk atı
nız'• diyor 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
I>rrli·n. O~ cluşünı.:cliyd!. 

Dailını sallıyı>.· k gillüımcdL 

Ve bıı ışi ça.rç"buk b·~ •· :"e.ir. koı~ -
J, ·ı ~n uı.aklıstı. ... 

iş .\R \ÇINDA BİR AŞK 
llİICA'l'ESİ 

L"i 1 ı;iin ;tfdyoda çal1.5zyor<l·ık: 

n:• molık °" dakik~ bdar f·oUve'e 
f ılo v.,mlştlk. 

f;Jtiba bır ampul veya ışlk ar11 .. uıı 

oln1uştu .• :Miiht-ndlcıler tıun.irle m(',Ş -
guld!i. 

O d:.ikikada.k4 a:ı.hnerr.iz su t<iı. 
Tonı onla bP.raber bir s:ıi-0nd~ kJ~l 

ka ._ y. oturııyorduk. O, r;ll-n ne\'ZUU 

ıraoı )larnk l>Cni koroınt..: .., ayırm:ı

i.1 ' -·yor vo bana hay.ıtta buy\ik 

- B~ı ı~aretın r:1Dna ı bu kadar mı? 
- Daha mu ·m bir nokta>ı da var: 

O riva ·rlafülcrc de ı tct veriyor., Na
zn.11 di.Klt:ıtı Ç("kiyor. •Bu evde tf>h
rı..eı bir milslecJr vardı= Kendiniz! 
k n.tY\J.UUZ!> dooıe-k Jstyvr. 

- Ya bel bu. lşai·eil boyar, kal -
drırs;ıın? .• 

- Zabıtnnm b>ısb tün S(iplıeslni 
bhr'k cırniş oıur • 
yap ayın .. 

tı.;' Sakın bunu 

(De\ianu var) 

İTİZ.\R - %~azmuzın çoklu.~undan 
dol.:ıyı (Hazreti hıluh:..1nn1et) tctr~ 

kamıı. bugün dercecieır.edik. 01ruyu
eularım12.don özör dilerlz.. 

,--------------------=----Dev let Ziraat işletmeleri Kurumu 
• lstanbul Bürosu 

Sayır ha '.lcımızın ihtiyacını karş ...:lm;:, k üzer.~ Luleburgaz'dakl 
Türkgeldi çfitliğim1zde imal edilen Bey:::ız peyni.:lerıınız s .. tıhga çıka
rılııu)hr. ,\1Ue selere, Bak::ıllaı· a, ftıami u.,e- tcueke, ovlerr- almak 
i tiyen kinı.~elere bire4" ~enc:ke s:.ıtıhr. 

Fiatleı· Mürakabc K1)111!.,,yonu nun koya u .. ol<lu·ru narh ti7C'rinedir_ 
İst.Dnbu~ Bahkp:7.arı Sü.ngc,.ciler No. 83 

Ma liye Vekaletinden : 
Gümüş 0 100,, kuruşlukların te Lavülden 

kaldırılması hakkında 
Guır:üş bir liraJırdarın da p ve pıya faya li.<4 1 rn ktard:l ç?k,.)r 1 .1as1 üze

rine ı 2/1941 t..r.luır.cn tt barcn ted.rıv Lildcn kaldırılmış olan Go ·11uş yüz ku
r~lukl&:"rın 1/2/1941 U:.rılıJDd her yalı::ız m ı~andıklariyle Tilrk·ye Cuınhu

rlyct :\'terkez B.ınkasınca \e )fllrkez Bankn.s~ bulunnıı)an yC'rlPrde Ziraat 
Bank ı şubelerince yap ':naktı olan tr'xiil nıu::ınelAt.ına 31.1.1942 ak-
~amı nihayet verılecektir Bu tarıhten o rn ır.ezkCı: o;ı ala ki• olarak 
h:ç bir veçh11t. k3bul editaıiye~tc.tir. 

El'nde gflm ş yO.z k"1ruşlu.- b· hın an..:_) !l 31.1.19-12 ol .. ar. ı:-1.1 kadar bun
la tI Js:ındıklarfyle Türkiye Cumhur: :ı,et l!cı-kcz Banka na ve . terk<' 
Eauka bulurm ıyan ylı·lerde ZiTaat B nkası şubelerinde tc 1 etU ıncleri 
U n Glunur. «8262, 9836• 

BeCediye Sular idaresinden: 
Satın Abonelerimize 

Su J\ayac;ları içindeki suyun so~ukt un doun~a.:.ı, s. yıcın bozulup ktrılma
~ına bep oJıır Tamh· m:tSı·afı olarak b lr çok pnra öd nenı.ze mahal kalma
ır.ak 112.ere ı:ıayıçlarL soğuta kareı mui!B raı.a içın tedbir alınanw rica ederiz. 

«10.323.) -

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden : 

ı - Bezi l<'şekkiıl t..rofından verilmek üzere beş yilz bin ilA bir milyon 
raddeslnd('1 JU", kendi veya pamuk ipliğine un ve mikset çuvall yaptır1la
caktır. 

2 - Bir ""fi& l&rlında imal edlkcek miktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin eksiltme gün ve saatinden evvel &imdiye kadar çuvalcı

lıkl.l me•ı:ııl olduklarına ve bu işi yapacak kabiliyet ve teşkil51ıı malik bu. 
lunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odalarından vesika alm:ıhırı, muvakkat 
teminat olarak beş bin T!irk lirasını Ofis veznesine teslim ıle makbuz alma_ 
lan ;cya b>t miktarı mektuplan devletçe kabul edilmiı bir mllll bankanın 

mm·okka\ teminat mektubiyle temhı etmelcrı ve eksiltme günü imal etlikle
r! bir çuvalı nümune olarak getirmeleri ve bu günden itibaren Toprak Moh
sullec-i OfL'l'inln Ankarada Umum Mildürlülı:: Mübayaa K omisyonunda ve İs
tanhuldı.• Slrkecl Lim!ln Handa İstanbul Şub~i 1',1üdürlyetlndc her Jstiyenc 
verilmek üzere hazırlanmış bulunan ~ameyc göre nareket etmeleri ıa. 

zımdır 

4 - Eksiltme ikinci maddede z.ikri geçen ıartnamede yazılı olduğu t:ırz.. 

da, kapalı zar! usııliylc icra edilecektir. 
5 _ Teklif mektupları 3.12.941 l&rilt.ine nısilıyan Çarµmba günü saat 

15 ş<? kadar Ankarada Umtıın MtidürlUk &Iübaay. Komh.-yonuna İ~tanbulda 
ıstanbui. Şubc~l Müdürlüğüne mJ.k.buz muk::ıbilinde ttsliriı edilmiş olmalıdır. 
'l'cklit nrektupları mezkür gün ve saatten evvel bildirilen makamlarda bulu
nacak tanda iadeli taahhüUü mektup ;r.ı da a:önderilcbU-r. 

6 Talipler ıekli11erini mühtirlü bir zarf içine koyaC"aklar, zarfın üze-
rine isim ve a~reslerinl yazacaklar, bu mühürlü zarfı muv::ıkkat teminata ait 
makbuz veya banka mektubu ve 2 inci maddedp yazılı ve,ika ile birlikte 
başka bit zarfa va:ı ve bu zarfı d:ı temh:r edeC'ck.ler. dış 2'arf1n üzcriı-.c yal

y,17 teklif mektublınun çuval imal Jşiııc ait o:ctuğunu iş::ıret, cyJ;yeccklcrdir. 
Teklif nlektuplarına, ~artnamt:-nin tamar..en okunup kabul edıJdiğ' yazılmakla 
beıabe .. , imalühn jütle, kendir '\r·t:ya pan·uk ipliı:ı ile yapılacağınn göre tek
lif olJnnn fiyat:n hem yat.ı ve hem rak<ımla açık olarak derci ldz.ımdır. Mf'k_ 
tup~ardil hıik ve sılinti o:n.ı:;acc:tk ır. 

7 - İh;..ı;e Uır.um \1ldüı',,.ıkçe yapıl&cak v~ teklif nıekt.uplaı~rıı· ı.çı1ına

sı ic;ın kararlaşl rılan gC cen t:baren n h;y"t on gün i<;f..,de trklif' k bul edi

lene ke:"fiyet iadeli taahh;ıurt b:r mektup1 ... •ebl 1.P olunacaktır. Umum Müdürlük 
ihaleyi y. pı.p yap::ıan J:kt.ı ~...,, rr.Pn .~:?e<-tt "'· Teklif :ı;ah pleri ihale h:ln 1 
mua)''}'Cn mürl<lct ıa!"'fı:"da tck:l f.er ıden .ore.nezter. •10251> 

-
İŞCİ ARANI o 

istarıbu' lektrik, 
İ şle meleri Umum 

ram·v.. ve Tüne 
.udür~uğunde : 

İdaremiz Şişl.o Tram\"ay tamıı·t·ane ı \, mtih. uda f.Ö tcrec:l:kleri kabil1-
yete göre saatte azarc.i 40 kuruş tıc ·1 .. ve ı eı rr~ıy> J o., k SL deırı -
cis.1, 4 sıcak dcrr.!rci ve 5 düknıc,.1 t ta si:, e y·n,.. nt h 11 rta gö~terecPkler 

kal Diyete göre sa~ttc a-ıaLni 30 kıır: ücır-t Yf'•iln ,..k ıı c:.iyle 12 •resviyecl, 4 

to1nacı ve 2 Fıezcci ustll:ırıun ·ht:ya.'"" ' . A:. le .akası bulunmıyan 
ıstek.., erin ntifus hilviyet ctizadn1, h-. nu k g:ıciı, r.1pC' u ve şınıdiye kndar 
alı.~t:lda.ı·ı ~Iücs.;c ele•·d ı nmrs i. hl.z,1,r• kaları ı_ bırlıktC' "1/l2 1 P41 

t~ cı~ c:· .. 'i T·a. v~y pc ı dah c1c t"i Ize.11l.' !\!üdü Jüeı-
rriır.''" i"t?·rı lüzı1 ~1· b -!ir·ıı •l{l5'JO 

30 .Son Teşrin 1941 
)8.00 

8.u: 
18.4U 
IQ ~I 

19.J5 

195 

20.1"} 

20.~ı) 

21 00 
21 ıo 

~l 35 

21.45 
22.JO 

22.-i 

P ,.ıı.!ram 'c '\.teın:rkı~ s. .. ı A .. 

' \ lil h 

\ •k F 
l\fer.ılekt 

ıivo Da: (.)• kc tı ... ~,. 
l tlty'ct... 
.... rıt A:\ ar • ve A• 

JRns l:!i1ltcrıPr1. 

S ·bet 10 l>:ı.kil{ . 
J'ı.Iii r·. xıo ıı"' l~ .. , .... -
l:p·J, 

Konuo::noa (1'\lfe ın1c}e .. .Ko ,, u
yar). 
:\fUzik. hl .'lt<>lli ,f.la}\;;mlıırd 

ş ..... kılar 
7.r,ı<lt T ... 1.1Lnt. 
\1uıJJ::: K. ı·ışık 
kü1c. 
.Ankn.rJ ~onhalwr At V 4la-
nn111 NC'tlccleri. 
Müzık: Da.n.o; ~rn:ı.:ı!l ırı ) 
M~n11rl.ı::"t Sa:ıt ~Y ::-ı. A)ıörı.S 
II.1hcı:f'l'i 

ı\"ludo'u Ai .. n~ını 
>isi. 

22 .. .ljS. :!3.00 Yarınkı Prn•'ı. rr. ve Ka.. 
pen1s. 

----· 
' Satılık 

ı ·, ,.::.~:~~°.~~~~.1 ı 
~i.li:rınılmış bir ot•1mobil atıJıkttı / 
1' <.>klilerln Nııı- ını::m'iı ~yrriıf' ;11 • 

:1 ·n !i4 B<ly f{lc~tlctln 1'rya. V:ı.1· 

~ıcjtine mür:ı('atıtJ~rı. 

K.Hiı.Aiiy Sulh JC: 

Beyo~ltın<la A' 
2\rf"nı rlıığ"Ulrl' 1· 

otelin'\1 m ıkim 
iken RıJ' ıanyayC* gıoip ol~da.kı ika
n etg~ h.ı meçhul hulu.nan J ohiyC': 

180 lira borç muknbillmle alorn;.h
nız Sami Doktoı· ogl ı r<'l't"' b11·ak
tı.ğıruz boz. rcnkıı. dı .... Ti l\l nto kiirJcl\n 
r~hnin paraya çe' rTinıe. li ıluyla ;ı .. 
tllarak alacagn~ tahsili t~ıı p ctl!lll'gi;.
dC'TI \'P ik:tn1(>t.g;~hınızın l"r'eçhıı1iyet 

dokıyısiyle ödenıe cnrrinin Ik ı~n tcb
ligine "nıeı·cice k~rııır 't°eril j olduğun

dan işbu UAn tar.ihin<len ıtibnren icra 
ve iil.ls kanıınunun 146 JJM"'l m~dde.si 
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Şirketi Müessislerinden KOMEDİ KISMINDA 
B u akşam saat 20 :ıo da 

SAADET YUVASI 
--·------· 
• TA KViM • 

Rumi 13S r l!ı.aeım 1 Hl~ 1••0 
n. TJ:ŞSN 

23 ~u;~·~nt; 
17 ' . 

' ~ .. , ı\y 11 Vauu ·: ... ,.. b:ıır 

s o ı:, 

il. Teşrin 7 04 GO~" ~ 22 

30 
,, 03 Öj .• 7 '" 
14 28 ia .oJ~ ~ ~(. 

i6 ·12 /\ Iıa rr. ' - ( tı 

PAZ .R H\19 Yatlı 1 37 
5 o ı 1 .. :a: 12 37 

jandarma subayları Valilere 
vekalet edebilecekler 

Dahiliye Vck:\le'ıncıc ı a aka -
ı.;a, !ara göncre ;ıen hır emirde 
J:lnclarnıa subaylarının zaruri baJ. 
!. rd<' Dahili}'(! Vekilinin cn'rıle, 
\'ali. kaymakam ve nahiye mü
dürl<'rir.ıe veki\h•t edebilecekleri 
iı"ldirilm "<tir. 

DOKTOR 
Hafız Cem ı 

LOKlHAl\"' HEKİM 
DAHİLiYE MÜTEHA'>SISI 

Divanyolu 104 
'"'" qi'l.alleri: !,5 - 6. T•l: '!?..3!>1 

1 - Yukaı·ılcı. i in1le merkezi İstanbulda olnlak üzere te kıl cJHCJJ şı~ 
kct'nılz'n eı.a.~ oıuknVt-"?le:nanıesi İcra Vekilleıi Ilcyetinln 15/111941 tarih• ' 
2/lti850 nuınarah kar.ırr.ameslle t3t<lflc k1hnmış ır. 

2 - Şirketin me,·zuu: 
1 - rvı~.~'l'Tlh"ı'l.tiıniztn ceza tic:::ı.reti işlerinde kem;yet ve 

Jarındun Milli \e rr.e lckt menfaatlerine- tatmin edici bir 

JtJ!'ll"' kryl iycl bll ti 
kilde 1>lırı' 

f'ylcınek. JDl 
2 - E'-!.Zanclerin Eczayı tıbbiye, müstahzarat ve ak1>esuvar ihtıyaçlBt 

en iyi bir şeklldp temin eylemek. 1 ... 
:ı - - Ruh ndur1c;-ı~ ... t-0k say~de her hangi milşkül :ınl~rda ~ p 

yasnsında n.ızım olmak. !C 
4 Eczahane .:ı·"ılrı'rul ıazıın gelen yerler için eczacıları teşvik eylen~; 
S ~ :'\'flli L~lboratuarl:ır;n inki$afları i('in onlara jptidal madde ,·c " 

soit tc<~aıa:ıki htıs• hım1d.1 )ardıır. eyJemektir. . el 
a - Şirketin müessısleri eczacı Al3eddin Önal, Fu:::ı.d ~lehmed Jdır .,: . r.ı• 

1-hiı:nü Arı:;an, Hü.:~yfn Kı1mi1 Otay, ismet Sonwr, Mehmed Fuad Bayer, ;ıU 
nir ~uhin, Nail HnliO Tipi, Nİ.7.arr.eddin Diler. Niyazi ÖZmay, \e Sahh rJeC 
Engero'dlr. . <f' 

' Şlrkelin ernıayesl beheri 100 Tilı·k Urası kıym~tinde 3ft00 ~ 
n-.ünk;ı em 300 bin Tüı·l..: lira. ı olacaktır. 

5 Şı ketin müddeti otuz EenCdir. 
6 - Şirkc11ı1 l{azaııcı ~u sur<>tle taksim edilecektir: ıcf.1'"' 
Şirket stıron;>eslnJn dôıtte birine baliğ oluncaya kadar her Rene sn~ ıs: .. 

d;.ı · j ;ı,,t'y ıt 1kc::ıs1 tf'frik ve hisse bedellerine birinci hisseı t~nıeottu ~ o 
rak ' 5 ödendikten :-onra gtrt: ]talan paranın % 10 u nltie!ı'"'ı.~ıere * 1 il .. 
İd.ı:r> _\.lcclı11it1e t.o 5 1 ikran1iye olnrak menıurin ve nıilslıhde nınc ve ~e 
tel ·tk 71) I rie i1<1nci ten ettü his t?aj olarak hisse ~enetleri s:ıJı.iplC 
tc •;.;i ~ıiilir . . rtfJ'/ 

7 - 1'esıs ~unuınt heyeti Istanbulda toplanacaktır. Bu ic;t mdd.1 s~ ff"' 
yenin nısfı temsıl edilıYıelldir h(!r hissenin bir reyi ol:ıcak v~ fa.kat bit 
tın vnd~ ıı fazla reyi '1laınıyacaktır. Bu lc:tima ayrıca ilin ediiecekt..r. 11 .... 

8 - Şirkete iştir.ık etmek istiyenlerin Küçük Kınncıyan hnnında ~7. " J'. 
morada Türkiye Eczacıları CemtyeU merkezinden Etl:ıcaklan 2 niısi1a. ış 

1 
.. • 

tsal:hüt~me in n;lr'!hyarak te~dt eylemeleri, bedeUnln dortte bıl"~ı~"' 
Tl\.tk ye Iş B:lnk c:ı tstanbul 8\lbe~ındeki hes:ıbı mahsusa yatırmatarl 
dır ./ 

Sahip ve 1laşmuharrlrl Etem İzzet 
:8(1nicc - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
~ON TJ:LGRAF MATBAASI 

-- ------- t Açık iş ve memuriyetle 
Diyarbakıroaki Jıava .ncl<1 :ı,: 

bine s~nai resim, riyazi • k ıt 
ya, fizik ve elektrik mıualiiftl ı1l'!" 
mihan>k ve elektrik muall•Jll •ebl 
avini ve Eskişehir hava nıe~1jpıi 
;çin de bir mihanik muıı nJ 
aranılmaktadıT. Herbiri!le ıı•ll 
170 er lira ücret verilecekt;r. ,;u 

1 a " Karacabey harasının 90 . '.r iiC' 
retli merkez ktdpliği, 85 l'.13 ~tli 
Tetli mutemetliği, 60 lira .UC pr9 
muhasebe katipliği ve 25. 0 ~81 
;.sli maaşlı veznedarlığı 1J1UJ rıfl 
·bulunmaktadır. Talip olan adar 
on kiimınucvvel tarihine kB ,V• 
mezkur Hara Müdürlüğüne ~ • 
racaat eylemeleri icap ctm'-
tedir. ll 

E . 1 h t· ocsııı rzıncan Kı-zı ay as a taı , 
eczacılığı münhal bulunrııak 
6~ ·~ 

BAŞ-DiŞ - GRiP- NEZLE . KIRIKLIK - SOliUK ALGINLIGI - ROMA TiZMA -NEVRALJi 
ve bütün ağrıları derhal k eser, isim ve m ark aya d ikkat. Nevrozin yerine başka bir marka v erir lerse şiddetle reddediniz 

Ankara telgraf merkezi-nd; ~ç 
tiştirllmek ve bi]ahare _ ıh~) tl
olan merkezl<>re gönderıJaııe 

11
•at 

• srı zere 35 yaşnı ge~memış. . arıı-
mektebi mezunu 3 omıı-kınıst 
nılmaktad~r. 


