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26 lar Beyan- 1 

Jnhisarlar İdaresinde Bir Cürmü Meşhut ! r 
Alman yadan • 

namesı-

nin hususiyeti 

DÜNYANIN 
istikbali ve 

Demokratlar 

Bir Memur e mi 
1 
Bir Dosyayı Gö
türürken u du ! 

Milli Şefe 
Gönderilen 

Hediyeler 
a 

Von Papen tara
fından İnönü'ye 

takdim edildi 
Vaıington beyanname 
ve ittifaknameıinin bir 
hususiyeti de Sovyet 
Rusyanın ve dünya mil
letlerinin müstakbel ida
re ve rejim vaziyetini 
•imdiden aydmlatmaaı
dır .. 

Kendisine, aynı yerde çalışan 
annesıne de işten el çektirildi I Reisicumhu>'lırnu..<ıın At -

man Bii.!}iik Elçisi Fon Pa • 
pen'i 22 llkkanıında kabul • 
!erinde Büyük Elçi 1cefıdile. 
Tine Alınaıı Jlaıriciye Nazın 
Fon Rtbbenfr0>p tarafından 

ilıda edilen Cothe'nin 137 

Y~ETEMIZZETBENICE 
Vaşingloıı. konferansının siyasi 

neti.,..si ilan edildi. Miittefik erki
nıharbiycler ara.ıııdaki toplantı 
ise glzli çalışma•ına devam edL. 
Y~. f 

Siyasi neticede illin olunan ınfi. 
hassala bize mevcut ve fiili vazi. 
Y-:t ii:oerinde y.ıni hir ~"'Y öğl"et
mıyoı·. 26 dPV!eı:n meddi ve ma-

---··---
Aşırllan dosya bir 

suiistimal tahika· 
tife alakadar mı ? 

İnhıs...daı Umum .Müdürlüğü 
leva~ım şuıbffiill!deki swhst.irruıl 

taiık!k; tma devoon olımımakta • 
dır Haber aldrğımıza nazaran ay. 
rı.ca Şeı. min aclmda b·r memur 
ba.yıına da ~tı>n el Qektirrlmifi • 
tir. 

Söylrnd.gine göre Baoran Şer. 
min müdiriyete haıbe.r V•'<•m<'<len 
daireden biır oo~ya a.Ja.-ak me -
2ll'll bwunan levazım şubesıi Mü.. 
dfö'Ü B. Tahita göti1rmiiı>tür. 

Bay•ı• Şcını.ıı dıot;yayı g(itıJ. • 
ıüıkro cür.mümeşhut haliııde ya.. 
lrnl.a:ııırruştır. Şeı·min ve'diıği .fa. 
dede bu dosy<ııyı meııun Müdür 
Talatın emri üzcriııc alıp götü.-. 
düğü.nü idd a etmişse de görü • 
.ı.cn lüz11<ma ıblrıaen ~ten el çek • 
Urı1mi>şti'I' 

Ayn ıl:mede Şernılnıin aııal€6! 
de mcıııur bulundu.ğwııdan kıızı 
lıak!kırıJ,~ki bu muaımeleye mü • 
dah.ale etmı~ ve bu sebeple ooıa 
da a;ıeıı el ııelktirilmişti:r. 

Dola.,an riva(Yete göre m~ 
Müdür Talatın bu dosyayı bir 
tmkere ile i.st<:•nesi deıha mu'Va
fık ole.cağı anlıı..~ı lml'it.ı:r. 

Bıu hıooust:ı da taıhkiıkat ve tet. 
·kA<at y.ııpılımaktadır. 

IDevamı S üncü Sahifede) 
l J 

GI. Vavel 
müttefik
lere Baş
komutan 

nevi beraberliglu", harp sonuna 
kadar hi~birlniıı hususi anlaşma!-----------------------------! 

ve sulha gitıniyeceğini blr kere eı•sı•kıet kı• ra (Yehrı•ml•Z Je 118a oldu 
daha telıarıiz etüriy.,... Bu ıkvlet. - ~1 

• Uı LV.lj • 

°krin hİT~olfu harp harici vaziyete lıyarak kaçan karna ı•m Q laA t l Vaşington konferan· 

sının ilk kararı: 
çıknuş okluihıııa göre harbin so-

nu~a kadı>r beklemekten ba!jluı el- do··rt rocuk 1 nı"çı"n dur Ju .? leunden gclebik.rek bir şey yok- lı' f.lı 
~r. Harbi Rusya, İngiltere, Aın&
nka, Çin yapacak ve zakT takdi. 
riuthı 26 devlet bu muıafler kuv
vetlerin ortaya koy8"aklan neti. 
ce üzerinde hak ve hürriyetlerine 
kavuşacaklar .. demektir. 

ÇanKayŞeke 
de Başkuman-

Biz<e, beyanname ve ittifa:kııa
Dl6rı\n en milhirn ve )'eni iki nok
hosı Sovyet Rusya • AmerWıa mü
nasebeti ile harpı ıı smıra millet. 
~in idare ve re(jim halmnından 
lfıbl ola<akları şeklin pmdiden 
aydınlanm..,.,dır. 

Kimsesizler yurdunu 
soyan dört 

sabıkalı tevkıf edildi 
• 

Darülacezede ve Yeşi1köyde 
Kimsesizler Yurdunda, dört genç 
müştereken hırs;tlık yaprnı.\'lar, 

yakalanmışlardır. Selim, İbrahim, 
Muhsin. lsırd isimlerindeki bu 
sabıkalı gen~lerden bır ·kısmı göz
cülük etmek. diğerleri duvardan 
a tlamaok ve içeriye girmek suret.i
le suç işlem~lerdir. Darü lôccze.. 
den bir çekmece kırarak, içerisin
deki 70 lirayı, bundan başka da 
elbise vesaireyj aşırn~lardır. 

(Devamı 3 ünctl Sahilede) 

Toprak MahsuHeri 
Ofisi fabrikalara bir 
an evvel un vermelidir danlık verildi! 

Şe!M"imiulelli makarna fabrika- 1 Lo dr , (A!A.) _ Va.şingtonda 
ları un w irmik tıedarik edeme.. müt..::ıı:· devletler arasında aktedl.. 
diJde.rini ileri sü.reı-ek, imalatım l<!n p;urltnn .>0ma ilk lcraaUerden bid 
durdurmuşlardn'. Bati<kallar v>e bir müttofjkler BaşkumMdanlt~ı lh-

biiyUk l:ıa•kk.aliy>e mağazaları fab- d":ı'u 0=~;,~anlıia L!bya&ı ve 
ri:kaların kendilerine ma<karna Mu;ır hudıJ\larında faik düsman 
veı·meclikl.erlııi Flat Mürakabe Bü- kuvve\lerl"ııoe kar,;ı büyük muvnffa.. 
ı-osuna bildirmişlerdir. M~a k.iyeller Jr.ııroaımıııı olan Geıwral Va-
fabrikalarının eskiden yapılmış vel getl:rtlınişür. Bu ııenerııılin B.ıij-

kumandanlığa tayini keyfity~i Lon-
m.;lları bulunduğu, fakat fiatlerin drada ır.emnuniyat uyandırmıı;tır. 
yükselmesini beklemek maksadi. General vavelin mildafaa edecek! 
le bakkallara makarna vermedik- mıatakalar kat'! suret'Wı tasrih ed!.1-

(Devamı 3 üncü 5abl!e<ie) (Devamı 3 üncü Sahifede) 

~tnerikanın Jaı><>nya ile harp 
hahne ııeçıneliİııdcn soora İngil
~ ve mUtı.ef>kleri de hemen hu 
harbe miidahale ettiler. Yalnız 
Sovyet Ru~ya Japonya ile sulh 
halinde ve saldrrmnzhk paktına 
;:atlık. bir vaziyette kaldJ. Hala da 
oyledıı·. Tokyo, Japon - Rus mü
ll<lseba!'1"ın her vakittdnden da. 
ha cnun ve emniyetli olnrak de.. 
vam edc.:ciini dahi ilan etmekte
dir. Bu bakımdan Amerika - Rus
~a ve binnetice dünya harbi için. 

=M+HARP VAZiYETi'-= 
0 ve sonnnda Ru ya ve demok. 

ratlar miinasebatınııı ne olacağı 
ve °" safhalar arzed......,.i bazı te-
~d'" 1 ~-.. 

111 ere yol a ıyordu. Vasing-
tondQ imulanan beyaıınn,;,ede 
Sovyet Rusya Büyük Elti9i Litvi
:f'u~ ita İnızıı,;ı olduiuna göre 

nıeırika - Rusya ve binnetlce de.. 

Şark ceph sinde Al 
mizmi ile Sovye 

hakkında bazı dü 

1n dina. 
üs' ati 
celer 

ID<>kratlar nra;;mda hi~biı· püriiz 
noktası kalmamış ve tamamile 
ımlaşıltnış bulunuldu>:..·., .. ··1 .. 
O lıelde ' ~u .,oru ııyor. 
. . Sovyct • Jeı><>n durumu 

ltındıl.ıoi şekli ile ne olursa olsun 
d nıeri«a - Sovyet Rusya ittifakı 

a l'et;meu vukua gelmiş bulunu
~İ deml>ktir. Bu noktıının ay. 

an.ınası kadar harp sonunda 
clcvietıerin tabi olacağı idare tar. 
~::;" ve ideolojik vaziyetlerin ay

.. ~ış hu luımıas. da daha az 
ınuhıın defil<lh· 

Be:van nıı ıı·_,: 
drr: ,....., u luıyıtlu vnr-

•1 - AlıiJ<Rd,... d6.ıl&tler rıızı 
\Devanıı 3 Uncti Sahifede) 

(YAZAN: t. S. 
Lilbyada ve Uzalkışarıkta kayde 

d.-ğer müıhim bii" h.a.rdkE't olma.. 
lllll';>lır. F·akat şark cepheıi üze -
rinde baızı mühım şeyler gör~ 
mek müımkündür: 

Doktor Göbels, harilm şıuık 

cephes:ndıe bir •y:ı.prntma ha.ıhı. 
hali·ne giTd ğıDi söyle-dl. Bu dü
•~rıce bizce ele doğrudur. Bn mii
nasche'!le Mareşıiıl FO<'h'un >;'ti kllY" 
me•Jı '"z:.inü hat-ı·1:oC. k: Harp, 
ıhtiyat kuvevt>Jerl<> b:z.ınıl.ır. 

Bu y;pra·bma ha~bm.de İng'.l -
tere Aımer.:!<aıy:ı dayan.yor. Al • 

Son 'f.elgraf'ın Y eı1i Romanı 

Seni Unutmadım 
Yazan: REŞAT FEYZi 

Bir Ren~ kad · · · d h " ın ıevınce neler yapabılır?. Ka ın ru-
unun en • · 1 h ti ıvıcaç ı ve ma rem hialeri bu eserde sizi sa-

ha erce diiaündürec:ektir. Buıı:üne kadar, bu derece 
eyecanlı · b" 
• • ı_ ve cazıp ır q k romanı okumadınız. Sev -

gıyı, ou cae,·le L b k . . . 
oera er ta nıı1aca , aız de seveceksınız. 

Bu Büyük Edebi Eseri Bekleyiniz 

ESKİ B KREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
manya da bu yıpratma harb!ne 
cı:ıy0nmaık ik;>n Avrup:ıyı keın • 
dınıc maıletmctk yo.,nıu tutnoı.ıo:; -
t.ıı.r. Avı•Uıpay; ken<lıin.c ma~t.mek -
ten makısat, Alır.an'Yanı.n millJi 
huıdut!Grını gen şlct"'dk, oc~zi'Yi 

Alnnan iktı~ad.Dyatınıa göre dü • 
ııcııd'yorek ha.m mad<le kaynak
kı.rınclan rsb'fade etıır'€1k"l.ır. 

Fakat Abnanya, Av~uıpazyı dü. 
renliyemeclen Bo~ev·iı>mıi yıkmaık 

(Devamı 3 üncü Sah'1ede) 

lngiliz K11rm""'yl a ta adasına 
Başkanının hava Ücum-

ive da m es a j ı l ları çok arttı! 
------

Geneı al Dil "Biz ga
lıp gelmiye azmet -
tik. muvaffak olaca-

ğız,, diyor 
Londra. 4 (AA.) İmpara-torluk 

Genel Kurffi$Y Başkanlığı vazifesini 
tel'ketm)ş o\an General Dili, orduya 
blı"" ved •• mesajı gönd<'rmışlir. Bu me
sajda e.cümle şöyle denllın<ktedı~: 

Do~tLMn ve halel•nı Genersl Bı·ocke. 
sizm yardınunıl ve itirıı::tdınıı.la aske-
rı gayrotl~riıniL!n nihai ve ıam nlüı

vaffak~etini görıne~e intizar edclliltr. 
Bi~ galip gelnıeğc azmctt~ . bu e~ 
limize vasıl olnuık için lfız1m geJen 
vasıt.alGı· sür'atle artmAktadır. Diğer 

d!·ker1 sınıt'ların m-es.ai bırli(:i ve mü - - j 
teiıklerimiı..in faal yardımı sayesmde 
muvarJ<lk.bvet temlıı edilmiştu·. 

Mihver ta_. yare! ri ge 
ce gündü,. boınbardı
man akın'< rı yapıyor 

Malta 4 (A.A.) - Resm".n tı.il. 
ci.r:Jtlğ><ne göre, Cuuna akşamı 

'al<N11 düşman tayyaN-le.-ı 
.>ıaltaya born.balar a.tmıı;lardbr. 

(Devamı 3 ü.ı~cu Satılfede) - __ #.,_ __ _ 

Filipinlerde 
V.io?ı 4 (A.A.) - O. F. İ.: 
Ahnaıı son haberlere gi>re Ja. 

ponl.ar, F'ıbıpin adalarının en ce. 
ııuto .. mda ve Mindanao iloe Bomeo 
a<las.ı aras.ında bu 'tınan Sulu a.. 
dalar- asloo.ı· çıbrmı<;kıa'(lur. 

BU SABAH TEKRAR YAGAN KAR 

MÜNAKALATI BÜSBÜTÜN SEKTEYE UGRATTI 

' 1 
apu 

Tramvay Hareket Dairesi ~1üdürünün seferlere ne vak:t başla 
nabilec ği hakkında bu şabahki izahatı - İzniİr, Muda.1ya pos 
taları bugün lim:lnımızdan hareket edemedi - Bir yolcu tren 
yoldan çıktı 14 kişi yaralandı - Rasathane bir fırtına çıkacağ.u 

söyledi. Soğuktan donup ölenler ....... __... ....... ___ _..""1 

Şe!ırinı.io.de dün bğleden sonra du
ran kar bu &abdı saat 7 .~ IAı tekrar 
ba.ııaDllf!(H". 1~pl ile blrlil<rte •olllık ta 
ıi<ldetini art.t>rmıı;tır. 

llAltAR•;T - 7 YE DÜŞTÜ! 
Hu sabah saat ı ı de Kandilli Ra

sat.ııane;lı1<1en uldığımr• ma!Uınata gö
re Barometre tazy?ki 772 dir ve b~ 
ron1etre bir fırtınanın <:ıkıacatmı gös
tern~fedir. Kar devanı edecek1ir. 
Hru-a:ret dereeetli gece - ·ı ye rlüs:cnuş
tlir. Bu sabsh harart-t - 6 idl. Nor
mal yerlerde karın irtifaı 40 - 50 san. 
timdir. Fakat rüzgAnn silrllklediıd 
karların. bazı yeı·1er ~c ırtifaı 2 met-
reyi de a .. n1 ır. 

TRı\MVAY YOLLARI BEl"OS 
HALİ. E Gi•;LDİ! 

Soğlikt.!n ve kaıdan tr;:uuvay yofla
rı balon haline gehniş seyrü:-efer dün 
dUl'mu.ştnrl İs ta,-. bul Tramvr .v İde_ re.ti 

<Devamı 3 üncü Sahifede) 

---··---
Belediyeden 

hareket, faaliyet 
bekliyoruz! 

Yiizlerce temizlik amelesi, 
hesapsız vasıtası olan bir idare 
şehrin karlı yollarını temizle
mekle niçin aciz gösteriyor? 

İstanbulu,ı .;ıllatuu görmediği 
karaluş sade şenriıı hayatına, in. 
sanlanna d<>ğıl, B<>lediye ile Tram
vay İdaı-esinc de uyuşu•kluk ge-

Memur aglıklarına 
yapılacak zam 

50Liraya kadar olanlara 0/ode30, 
daha yukarılara 0/o de 10-20 
arasında zam düşünülüyor 

Hayat pahahhğını önliyecek tedbir 
Dllo de haber verdiğimiz gibi ha- ,--------------

i'l'at pah•i»ğı karıı=da memuı·ıarın Hilal sinemasında 
!Aıriihl }çln yapıl&rı tetkikler ilcrlc-
ıJUştlr. Yardımlann nvııns vermeden biçakh bir döğüş 
ziyade maaşlara % lO nilıb1>tinde bi>: Aıksaray<Cla Lüıfi sdk.ağında 6 
zam lcra'ı suretiyle ynpılace.Aı ve bu- numa rooa· otua:an Ji'<>Jn·ettin dün 
nun Şubat içerisinde olacaitı ta.>ımbı Şdıeadeıbaşwıda Hilal s:nenınsın.. 
olwıır.:ıktJdı . 

Bu zammın ma.ı.ı 50 liraya kadar d-a Bayram ve Cemil isını.ncle 2 
ohınlaıa ·~ 30. 50 llrndan ıoo liraya k;~, ile bi.r lı>:ı:; yüoiiuclen. kavga 
kadar olal)lara % 20. 100 - 200 lira Elm ve Cemil ~·atrre'ltini bıçakı. 
arasındakili!re yüzrte 15. 200 llradon l<> yarelamı'Ştır. 

tirm~ olacak ki '.ıha hen jz 
nın şıdddlen<liği ik:.ıci gün f 
vay 'ferJeı i dur<lu. Ana '"·ı 
lerdc bile fCi! m1yecck ka .
pecikleıi nası> nldu. Halli 
k.a!ka bu tepe~ '·de i c..u~ " 1 

Taı, rak y iri!' ı <l<> < k :1 ,, 
sa~tt zor ahyor' .. ·rr'.l" v~; ı :t 

leıl'ed iği.ıckn s !"ı !.den Be 
ta.ki i~inc yay gele lcr v ı 

Hakikat böyle oldu 'U ve ı , ' 
sııhır rinin t nbu 11 Bcvo l 
ra~ı 1da'n rey.ıh tı rt B 1 ' 
rıin, Tramvay İ 
13.kuydisi YÜZL 

gez sini bile geçt 
(De .111 

HAI.(JK CEMı 

2 sahte mür 
kabe memur 
tevltif edıld 
Mabmutııaf!da J8 numaralı 

kitnda fincancı İJldyanın mlLlo; 
ıına dür, ikl gene.: müracaat e<l 
evvelA mü.eteri glb~ mal alınak · 
mişler, sonra ria k-. :ıdlJcrin.:"l Ffat 
rakabo n:ıemuru oldU1t'arını söyhy 
sahte birer hüviyet varakesı U:>ı·nz 
ınışlerdir Gençler palıalı ma, 
yorbun!:> diye ri§vet i.;temişleı-. 
ka ihbar O.zerine tutulmuslardır. 

Mu.•tata Öneli ve İsmail Süre 
terlnd•ki bu lkl •ahle.k~r 
ldt olunmu:ilardır. 

D8Jdı4Dları apa 
lacak maL~e lrle 
Ayıı.alıçi!Şme<'• kömürcü Dimi.trı 

lturııoa kömür oattıtın....ın. Tophan 
Sıra k&.saplarda 27 numarada ba.: 
Şehnoz da bulguru 10 kuruş 1 z 
yani 35 kul"Ulll M1ttılimdan Adliy 
verllnıişlredir. Dıikkt..nlarlJllJl b · 
hrı!ta kapatılmaslllD. ve 25 şer llı:a 
ra cea:mana mahkum olunm\J6].a::· yukarısı için de % 10 nlsbet!nde ol-

mıısı mulı!Aım<'ldr ile taraftan ho.yat ı::::~=~~=====================~ ptıhalılı&!nı önle nek üzere Jttdn m.adı- ı• G ıit N 
delerinin t.iattcrlni tanzim esasları da u 
takip olunmaktodır --- iÇiNDE 
Malezy da bu 

sa ahki 
harp vaziyeti 

ŞADİ'YE MERSİYE 

Londro. 4 (A.A.) - B.B.C.: .Ma.. 
ieıyadsn yeni bir haıbor gelme • 
ım• ır. Son t<Eıbl'ğ, Peı·ak kesi • 
m;ırdc 3 Jaııo.ı:ı l'l::ırrıırı:11I1un tar. 
dedildiğ'ıni, c!\ismanın 400 - 500 
J<.•şı. ka .ııetfğ;ni b'~'di1"yordu. Ja.. 
nonlıw Kı:ıanton'rla. bir miktu 

ileı:Jem.iı.,ln-, ~ehr'n va.ro:şlarıitla 
gitır'hkrd'r. ş:and tayyare mey .. 

d!:illını za.p•et.,,eğe çnlışoyo.rlu 
JıııpoııJ.arm Cenu<bi Piralk'a .aıs

ke.r Ciik&rnrnk !t:c;cbbüsii kırılmJş.. 
tıır. Beta·ı,,,.a•ar a>kor yiilklü 4 mav. 
"" bntırım1$lıar. kü< ük bir vapu.. 
ru ateşe vermişleroır. 

lspanya'da men
sucat buhranı 

Barsdon 4 (A.A.) - Belçiq 
Kongostınc!?n bu•Ha 2,000 ton 
paınu·k gekrn;::ı Öj\"Clll~m:.,.ıı.r. Bu 

:-evk,yat m"'n'lllcat buıh<'anma çaı. 

r~ oLmaık üoc.re t pan'Y" hükı1 -
.ınet ıa.rafın<lan yapı.J-mış olan 
:8.000 t<ını .. k <ıpariş>n •lksaırnı.n. 

dan<l>r Da.ha ş ~tl'.<Cl.oıı İspanyol 
memıuoot saınay.ii.ne 8,000 ton 
tenı fd>lıniişlir. S ,Jarıt;;.ıı bakı -
yooı ay n.havet.rclım evvel gel. 
m~~ bu•loıı·naca,""1.ır. 

Son hatta içınde biz. bir büyük 
adaın kaytıetUk: 

Şadi .. 
ı: ı k~\c n tuınnJarı..111 . ı.ı ı 

k<ınuşturonların1 •zın bu l:ı -:t ,... il

danıın go('lırşi.ın<le,, duyduk , nu?. a
cı üzerirıdt:! dur .• ıaınış olduklaruu 
iddia et. i;vl'ı.::Cbıın. Hay11'... Şadi 
)çın az ytızı yazılmadı, Fakat Şadi 
için yaz.· lacak zının yazılm ~1111 
olduğunu söylıyE-ceji-nı. 

Onu saiıneden tan1ys.nlar da, 
mek'tep s ı11la.ınd u ş'uca Oır 
nrkar' ,,.41& uosUı a " kJh.p 
Bayraırıı.ı o tıp ıı, fı.ı ,.- gL.~ıle· 

rınd~ L..lbutu tintındc ·af tut nlar 
ve Lc\]eiı camiindeu gOınU.ciuğt.i 

yere kndJr, içlerin.in sızısını la
b.ınlaruıa yüklcnıE'k asaletini gQg.., 

ternuş oıa.n~ar da Şa<lfnin ;anı.ın
dakl k<Jybnıuz.1 gö~tercınediler. 

AC'aba görmemişler m.iydi?. A
c<llıa Ş2di<len sai(lığında arama~ 
iunız. şeyierin aranrrıaınış olma&ı 
aramız.dan ayrıldığı gUn neler kay
betmiş olacağım~ı sezememi$, bi
lernemij, ~ören1enWıo olmamızdan 

mıdır?. 

Böyle . ı cal< h•riıalde. Zira Şa
di gozurnü7.e ı;arpı~rrnş, llıyınetıe
rin.i n'\.•z).yetlerini açıga vurmanuş, 
lı:en<llsirıi bll.den sal>lanug bir adam 
değildi kı .. Bll'Htle:. 

Buıııun :cın. ~"diden bugune ve 
yarına c;cık bır -sey, yahut hı<' b!T 
sey ka.irHlı~. 2nınamrı; olrnn~ı o· 
ıı.a y(llkienecek l»r ıw.ta. bi~ kaba.. 
ııat g~bi g& ... terllemez. ılı 

J3ız Şadiyi he.yatırıda y..ıntz btr 
aktör ılıbl ııördil.k ve san
d>k loi sah,...irıl ııösU>ııebllen tol-

tukları ve loc:ıla ı C: 
Sı\Ji"den bekiiyehııcceA::1tm zı • 
v~ onu •lk)flamalda Ş~di"yl 8Wl 

tin ke,naJ mertelJesin~ nulıla:) • .;ı. 
IDİ,f )ZdJ l. 

İşte Jı _.l1n1 haıanuz ve 4te on 
bahtsıılı-"ı· 

Şlid!'nin billun ııayretlııe 
men onu anlıyamamaktaki bl.,, 
gaf!etlrı,i;ı~ ve srarımı.ı; bize 
kaybP!tlrmio;llr, biliyor musun,,,. 

Dır tJyatro .• 
Evet $ildi. en büyüıt muv.r 

kiyc-tlt:rine ulajlıgı g(in.)erde ı 
ırleı1ode yel~ btJlı..rtlan.an gö .. 
bize b;ıkarak, bizden. alkışlatım 
ddll L ~k.a b!ı· ~ey b .<lediğlni <i. 
nıa jh.ws edrr aıbi idi. 
Eız Şalidi'de. bir ikı karakteı· 

zerinde jşlcr&e ml.IVaitak ol~n ı· 
aık.!or<len başka blr şey görm..:me 
te ısrar etti-k. Halbuki onun ,s.\lı 
da. en tar~fgir gözükenler ... 11 
fez.ı~icrinden cok dahR nl ı• 
büyli.k ~Yerli Komedıyer: iT • 
li'.tt(' bir büyu.k Yerli Srı •:c 
kll5tclıSl sarmaş ı!ol~.s 'aı~ 
şartl . 

Şildi. btıiın Ve:rJDC(fi d~Ui 
ğımt:z !ınk~lal'ı, hususi :a::e ') 
Jerı th.• bulnııya ve ldC'atinc 
mıya <;ok ı;alı tı. Lakin her ~ı.:yr!' 
~ishin ciikk::ıt ve fedaki.rlıfa ı:'·Jt 
y;..~ ., !•.en ,.-!;tekt~ ~T~ 

b bo .~ }O!' :l:ı ulaşıtab~U:r 

el u 1 rdan de Jdi. 
ŞA1.1l'11 1 oiuır:.Uııden ~o.ır' 

sôyliyc ıildigrnlz 11u .,.z.,ıer 
merıdyeyj ramJ~lamak• ... ., '>ask 
bir ırlctta 3'ükletME'd.1'ı~ı 1 -,, L. , 
lah kın1sen!n cacmı $ıkn.a z. 
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f'ALK FiLOZOFU 

SAAT 

Bay ram giinlerin.M çılı:aa 

ı:~ıetelcrdc, en ziyade gÖ•Üıne 
ç. rpan yazılerdıın biri de ııaat 
il.:.nbn idi. Mcşhnr, ga:nimeş. 

,. hirçak ıaat nceııtel · ŞÖ)'• 

le ! aykınyorlardı: 

- En iyi Bayram ve Yılbaşı 
l l"diye!li filı1ııca saettlr. Nipın. 
lııııza, <evrilinhe bir l.- ba 
f:!iınca santkn nlmn. On bet 
) ıl gamolilidir .• 

Kendi kendime gülüyorum. 
Cunkii ben, iki yıl kadar evvel 
büyie bir ilAn.a İJtllllllUf gıtfil.. 
krdc.n biriyim. 

l" sevgiliın var, ne ni;a.:n.. 
1 ı kcndl iızlime biT saat •i. 
ı ıı~tı ~ Bımdan lıir ay knılnr 
e.-v 1 santim durdu. XCuruy<>. 

• 'E\"JEL 

tL'i! 

başı P1yango bile!' · en blr. 
tane alnı~ cuLa ,aşıma 

n }old r. tladn ı: 
- Yalıı., d ~ m, "'a:ı~tl;lerde is.. 

i gören odı , a -. b.r şey \Ur. 

, nıu?. 

- V rdıı, d di, urdu amın.:ı. 
ıll ;uıdruı bir gun en el.. 
- • 'nsıl ~y, bu?, 
- Nasıl olau buzda kaydım, 
üş~ilnı, kem Jlnt incid ı, bir hoyli 
:ttadan çıl:t ~ 

• IJ:IJAŞ 

~i11LERI 

ı.üy ilk ma,,ıznlardaıı biri ku. 

1 

REŞAT FEYZi 

nını, işlmııiyor, l\tnğazasına gö.. 
türdüm. Üç dört 6iin kaldı. A. 
danı yolladım, I..tt-ttim. Yirmi 
dört saet bnhım tlu, svunı 
~ç hal ile buldular. Yaptık, 
dMlişler., 

Fa.kat, baktmı, bhlm •oat 
lıerırıüı beş on dakika 1'01uyor. 
Ba~-r.undan birkaç gün ev. 

nl ayni e.ceıı leye bu on h yıl 
c-arantiU saati tekrar yolladım. 
Alamayn, demiş! , lşlntiz çok, 
Ba:) ram dan ~onra ... 

Şi;ndi düşüniiyon!l!l. Saati 
gülilriip yaııtırayım ıııı? Yine 
·ofcu 4i yapa< ·lnr uıvnllı 

5"at;m dnlıa hetCT Mİ bo-zula.. 
cak?. Jlün•·;ı.nın gaı'llnfleri ne 
hale geJdi'?. 

Geçer• ~Un. bir doatu u ı!y-t in, 
fstanbu!<.!-.!tt ortiım•kt.erçJcrden tıırine 
ı· - ı. Blııa, hcnw; :;Clll )ap:lmı tı. 
Bı.ı· ~enı:-Wt .. d_.arıu.cın ı:;öriJ.nUşu süs
Ju \C atafaıtJ1 ldı. r.talfuo kUıJ•k ila.... 
IC.p •• 

&.-guk b .• ; güu. İçetı g. .... Ot.ur~ 
du ·. Gozüıne 1Jıı; ça :-pan y. bu k .... s
Koca, yeni lıimı.:'1Mı, .k.aa114fer olınay~ı 
!di. 

- Kıiorur yo~ mu b•J:ada, diJ• 
eoıı:lıım .• 

- iityU', cevabını verdiler. Bina 
,Yi..ı:!tlırt..eo, unu\u..ny: 

ı yr Ltc.n Jıi w alan·,ddım . K<r 
oo. bıı- u cktcp bL ası ~ pılr. ten, Juı.v
rl.ter na unut \:..!. L~aı .. lu. evvelA 

ış . Hu proJe uzun 
e<ı.ı;.mıptrr. Sonra ır.u 

"ızSan'atOku- İ u. n. '" 1,.r. ... ra ~ 
soyan be,,_ ı k ıorteı- cla.'c!i&-:;1ıa ~ul~~ r!J.y~~ 

• c Ve e c·~ f "fO "" ~ıe n ne kadar 
-·vı • llz ınaıı-..r•ı bir lı du""1!1 

ı Şa}anı c!'l<-kat b:r hır-
I sız lığın f ai leri tevkif 

şQ e ye l~ ":n \ar n !'". Sonr.a. bir 
rne .!...bln soba, borıı, odt,..;.n, k6m.Gr mu
ru y.c. ~:.r ln!ı.Y• bir d ğü, bl:r kaç 

e k:ıl r.!tt tos . ilA\·~ etmek 
ınu..1..ıctr.dilr 

:al 

1 
olundu:aT 

Kars (II il - A. am Kız 
,.., ı'"' g., ri JY · .l;)''fl!U 

" '"" ... on kL lop 
b .m ı • 1:. ta.ıclıe. 

ç ... uı:e • 
)!( b çok 
u.n '1..p -

':r. P .n' n br. 
bc<lc: is "u:stafa 

'u un ~ele . 

rııırd n Gu us' a.n '"" &vg n oı • 
mıık üz.... üç k µıi.rlcr. 

Her :içl 't en ı; !'krar et. 

~ b•llr.l ktıı;Olı: ıorukn * 
"' d>!. IKL:. lliüJr.Jiti. !> d 
tinde büYuk bir hAdlıedir. Bir t bO
yiilı: fi.er 73par.z, ba:;:ınnz ki. böy:e 
u!llk ı=<t ğ!mlz \ar ilıt ihmal yıı· 

ı z dE.'l. o Uyük ba§Anlaınmu ~
metten d ş:er. 

Kalorfeı tes!sakun unutu!mut oı. 
tr11 ında k.lmm llıınal 'e ~atsizl!ği 
v• ve b ı ih.nall gösteren~ 
b reı:~ 'er· :nı, mıdlrT. Hiç za.mıet.. 
ınl)'orun:1. Bfy'e bir mes'ul aran.:ma ... 
m ·r, dahi- Bizde ga.rıı;ı bir tef. '1d 
vırrdır: Unu\.kan.1..41 suç aay.ıroyı-z. 

ll bulı:l, u:ıulır.ak, en büyu.l< ıı.ıçtur. 
CW:it~ \"Uil&ye karşı 1 k.ı ydlyl, ala· 
kasızlığı '"'Ô3ter'..r. D!dd~atstzlikte.re, u ... 
nuJten k·ar.ı J;.ars.ı. m'.i::ın~ar d.w
ıa~dığ:mrz takdirde. nyııl suçları Jş.. 
!iyen! r, daha b!iyilk ır.e.elelerde a.,.,JI 
f< .14.ic d.'ldcaWz:il<, unutkaru • •· ı 
termcktc bir beis görm.'"yec<::.eı·ılk 

Bu v ile !l.a ıu ııakt~ yı da teb~ilı 
ettl:rmel< ı.ı.,rbn: r izde ınUU.ah!ı.ide 

AYE 
·-

Vicdan Azapları 
Yazan: PE Öi.DO "ı 

-S··batuı son gün.erinden o· -1ı1 t.d:t, 
lüı:ttaJ.a.c.ır d~1n.d.an yl_j ıı r bu
\Un 1 bt<:u bey•z b;.· tuı bör~mQ,, 
yol '°"', Atık: r, ..:ndd ·lcı. ~· ... • .,1u. 
Koca Bryaz ;nrı'danıada it IJder 
gllI"..ı.tıır.O.:ı:uz, uı.:.ı.~lardt\n :ık~arr~ zatı
CJ: : ııı.\ lwlk ıJesl ri geli)·ordu, 

lJ = e ·ı " ;Jı: p<rc rcsln/n Ö• 
ntDC.ı; ~.<.ı.Igt2ı da~ın da 1,iJ.'.Cl'ck d ı.t . 
r:sınt scyTrrlen IAJrl6; b dca k?.:ı>mı..'"l 
acı ~cı ç:ltrnn~aalylo Q:r:percU: Bu ıa,.. 

atte ıum c:elcbillrdi • .-o. nu kim a
nzy .. ııtrdl• On Uc :rı:,:.ıda bulll!lllll 
~ u • y .ı "il lt.,.. 'il " 1 hır.· 
dto a u , ct~•iılnen' k t \'&l'
dı ki! .. 

!ti . b h tada :W<>rl sa tııı ço
rap b ~ ela çı 1. ın:.ş, e
lin<i.n ka - son 5 ~ur .ı,un,,_ biraz ~
\ ~ Tı dlr en1 m \:em E
& r -r ıı h!rli ll.iml.SO 
D d• bu it r ı wo 

d•ğ.ı u k.ııtı """ c lt!>V 1 ac;ı.~. yer
e z .,- ırt ..ı.z .d:rımlaı·ın ktt4 la-
cııkt '·· 

Le;y, .arlı{:ını titnton '"u ~
IÜS•c ilıld r 1<acl4' ur., rUi<en k•· 
p1fl) ı!H; bC,) ±nÜl 'Ç...!l(; <.:ınhyor
m°"' f bt tet.d:ır HttU llcyecau ve 
korku ıle k uı> kapıyı •çil: U.len. 
po:.t l ıt._! .. 

İh Ytlr ınV. ":n • zott mektubu 
n • bl: ır.cro\< ve hcyec011 ald:jm~ 
Un b n.;:ı Ul~ ,~ığırıo.ı ~:O§a -ak tıt.i.. 
y par't'.ak T•Y~ zarfı lll'Stl )·ı.rtıp 
açtıtıru b!lmb'oı·du. 

lle e: g1..ızl_.· :nla \inUnc B.c'rll.en sa.
tu-l:trda ilk cl<Izım> hltab= ,~, lilfl 
uıne.n Leyll y>lruz beyecandMı ve ta· 
haosilsten ibaret bıırnbaıko bir var
lı.it oı·m .. ştu, Her tarı4ı r'l;clerle {;t. 
IJ:yor, lı<yec:ında.ıı · ıl<:ın•ca.k, hotula
ca.k ı:ibi oluyordu. 

Ç!ln!..ii bu mektup hiç boldenıediğ!, 
um-nadıtt bir ,.o-den geliyor; on<1 
c.baba> 11, öldil; kaybo!du aandıi:L sev
gı b bacığı sııslenıyord•! 

Böylcçe y~lıı.nan cöı.leri:,yle, sızla.. 

,...n kalbb-le mektubu ttltror Ltkrar 
P~illdu: 

Kızını, 

san:ı IJu mektubu :razrr.ıya mecbur 
oldum. Zira :ırtık btı hayata d:ıy:ı:na
ın.11ae.ı.tın1. Yalnız fenden ebediyen 
a.volmadll4 evvel lellin bllınedıj:in 

Wr tf'Yf ;ınla.t3C3 ıın Ley~. 1 

on se:uc a bir n.rk.:.tl tun, 
i.ş,te o '°'' ~ dlt.5 · eni fc . .a yo!a .se\ ke1.
tı, ;ı..,n ge(' lkçe ç k-. h)l.Y?.4:::111 . ı.t"'.i.

k yor, eve bakmo~ olv;·ordıım. rı.ı 
ve cı nı !.t: s:1den tnah.ru1n ed~ h" 
d1.1m. nl;r gun .ı.nnenle oturup kon:.a
ı;u .... en hır are annen: 

- S oih.. l\ı\t.ıgu ı )ol feııa-

dır. Cyle bir çıkmıı. ı.ıb(iJ eapııcoJ<· 
.::. n ki, kmd:.n cic bunlara pjşmaıı ol~ 
c"> n. Henı b1liyor0 un ki Leyltnın 

ı nok\ıılı s " z:ı. a ı QeldJ, onu ı.nu· 
'"" . "il ı,ş ,.. lJodl o 

g1..ı.n :ı~ 1 " 1 ·.ı..zcr .do ıC .'\r u.i:n 
u e .. e yı..1.rli_yr~·ck l· lJkı. : l!tn 
ııe .:ite ıı o ulac k, !. \f~ ... m ... :ı. e· 
be git >yecek nıadın ı• O:Jıı b\!• 
nu_ la da kalmadım. annr-ı· evinı.l.en 

k•» ~ ~n o ""' n 2 ay bUJ ' n· 
nr::ıd k• nak ıç ı g.tın ıo, b hn 
kr.vıa c ~ ğımız:l lıılı: ışord~ ,;eldı-

A .m111 cı öldü d t mı . • 
Ley A n b ;mı kAld.ı •· 

rak l<•l'lıı.l •rJ• a.•ılı <lı>rıın resıno 
bal<tı. Bu 1 ııe kaQıı !, ıı' k dar 
t li;:, il bl ya .dil, den ek iti bu 
ı,.ı )<olb kadın oımem· il ya;,<yo.du. 
Ttttr k ıyn. bt la l. r.·bet k .. ıcı~ 
~nneıd bir ııün ı · uncn onL •öyle ba· 
b:ım c;.ık çekt:, p. nan okl.u. Er; ıiz±n 

ile .al! ı.;ı, .~ i: • . <:, .nku ben 
na, lkl,f • l ızc ' Jt nın ce-

ıt:ı. ıti: btlld Art bu harcl<eti.. 
m1n karşiliDı .ı yorwn~ 

ırr.di bir hzst:ı e v e:rd .lcün 
kusa kuea öl ü bekl>Yorıım! ••. Sana 
yah aırırwn 11-0 dur ıon de beni llffet 
ve baıtııı, ıavıı.llı oabo~ı."na aı:~ua ... 
Çil!ıkıl beıılm g:bl evin ,, k ı.ın:n, 
kııının keyme1:ilıı b.lmiyenler lı;:-in ö
hun .. ~ ulr teselli d llt bir l<Ul'
tcluf\ur da lıı:ımı!. .. > 

• • • 
İki •ene sonra... 

1 
Bugün yine bab.wının ke:ıd· en 

~nldı~ hir gllnc ı..enzlyor. y, lrut 
bfr tek de;!':.ş;klik var: y 1 ~· r.ı- 1 

yor. Virane-~ doğru :ıs ı r ;l 
ik~ kız: s:-oc·uiu giı·l:ror r· d.' n-
c;.!crdeu farks1z. lf rtıak;e k:Elrıd!lerine 
sıı;ınarek bir yer arı10rlar, Bir; <lir 

:··':le 50n;yor: 
(Devamı S üncü Sahiledel 

AHÇ 
VL 

Memurlara uzun tak
sitlerle ucuz evler 

yapılıp satılacak 
İt;tanbul<la bir 'buh~-eii eovler 

oopetatlf. ·urolmaısı için yapı. 

lan tc' k klcr llcr:~m!.!,,1 r. n.ı ko. 
(l')X'1'C.t f:n aır.l~ 1 yaln111 mi ur. 
4ro ıı olaca t.ır. 

• oop: R t f htnrrbul, Üllı:üdar 
''(! Bo~ı.z,ç:n~ küc;ii!J< l~ıçeli 
<e\'ln" y pt ra ait v ıbu."llan hA • 
d•J'e · 10 • 15 yılda ö n .. ~k ;;. 
z<:r.t ın-c: nur11·a s -rakı 1 ~1"e .. 
mur · ;ır her ro· r11 J~. -ie gfb.i 
tabıt!.ım ~' ~· ı-, 

Bu s tle d<> !O • 1 y 1 niba. 
yet nde ~r •· ev sr..i lıl o • .ı.cak • 
~ardır. 

illi OÖBC 
Yazan !\. Kc. 

Dilimi:ul~ herkesin bildiği l>ic 
darbınıes~I v rı!ır: 

- •Evılc,ki ııaMdık, c , d~ki
nc U)rruaz.• 

ıs.-:.; ~·ıl•r~ rınc yri.ti Jst.L1 .. 
dnn sonra Jaııonya dl'vlct n:n 
l 37 yılııula lıütiiıı Çin ıı "İ iııi 
işgal luırt'kctl bn. lan11 .. tı. i l~ ün .. 
cü ) ıhna girdiği hat.dl· J~, p 1•. ~ 

Çind .. i ıısileri İi!! 1 ' 
r~k<'lıı · J;ll 'r~nırnu~ r. ·• l 
Çang. linv ~ck'i:ı id&resiud(• "e 
k nı a ıı l>i {'i ı ınU ı cırdu tı 
ayaktadır. l.Hiida aaları ı ıa\ık ~ 

)aliıyorlnr, 1111 l il t~noıı~laı·.ı 
g~crek n1u\·affa er dahi to" .. 

B 1 
terıyorl. r. Hö le J~ 

a" .. Jil Bnlo .. c:u · u, ll\l!H ı, ·ı.ı 

Şubatın 28 inci <ııEnü ve:ilecel.ı ;re.si, Jş n ı il 1 
I! .... vJ.•1..ı.r 4 gitnıcm ı Ci rle yıp uınc' l 

sın· en 1J ş~ • busün iilP J A ı J. ~ ,. ~ 
!HL p kou . "°il lı • be tıılı 1 lU . 

ja, tı ııet" ,j i d q 1111 ı ·14 
ıs.-.< lctJ i, l ı·;ı.ımı. 

·nef. cu 

AfAA~IF. Üf'{lt-'ER~~TE: 
* tia1vc111.te Edeb.y•t F•k .ının 

~tfir ı .. ndc D mal> o:<:de'd 
R lm V(' IIeykel .'Serg ... 1r aaıtl !u~ 
ı=ı kat'i oıv • . ~ırur ~.ım;,u... 
+ Mclctçl<r .!ıer tı:.lebcu · ~ dl:;. 

lt-;.:l:ı.Uı r. n m il·~ :uıı ... 
m.ası ıuarif '6'dt..,.etl l!n. t'b - oJun4 

muıtur. 

ı t 'lJ ,_ 

.'ev t 
f't.ı r• .ı.1 

ı 1 ı.ı 

e11 mil lı im cıı, r i ıı r; 
JiSi, ür.ıznlar:, ;iUlc ~ u .. ::.roı 
fosu ihtiu "ilcnı ı<lir 

nii. 

* 

ı·:a)nrını ŞÖY !e ı!dn ediyor: Ga. 
~rdınc, Co\ercoot, Tnınccoot .lru.. 
• 1nrıw bizden alınız.• 
Anlı;torsnnu:ı: ya, kumq isim. 

rnışler, evlcnııde y.pılan er~ • 
tımna net !t>de de Gülib'"tanın 
ev ~rlc- ;ıyı. A er ··an ::oez!ıı~n 

10 mctı"C ~Jaır bulıtınua:k hep 
.b'rlf~•c :rdı )"eye ' ' ıiŞ!.~lll!':c . 
Ad'iy•ecc t"C"\ kil ed: le ~~ rrahke • verllerolı: y•pl.rı.lan b'ııat.arda. tesis· /•--=========~-=-...,======,...,======D 

TiCARET ve SANAY/: 

Almanya il~ Sın yet I:ıı.>J a nra
sınd ki l,.ırp, Jaııonya - Çin harbi 
gibi senelcr(-e ı!nanı ctıiri!ı t!>l':ı 
mi? Çiiııkii Rus~ anın da ar~•is i 
geni·, insan len> ııni;ı birka~ yü~ 
ınilyon. ii tdik D<>ne{; hnv~~sın!n, 
1\losko\·aııın, '"'oJganıu, l'fral t1""ğ
larının g~.rilcı-!nde iptidai m3dde 
J,a~na!dnrı, sana ·I fe.isatı dıılıl 

mevcuttur, gcçt...'iX'k, lt.usyada de. 
v; edecek bir veya iki mukave.. 
mel seruısi.ndo İngiJ•e.re ve Birle
şik Amerika iyi, dnlıa iyi hırzır
lanmıt olacttlı:laıo!ır. Yıpnıhlmıt 
Almanyayı vurmak, yenı sermek 
imkanını b11la.-klar, bd<ledınl<lt'i 
:fırsatı elde cdecclı.lerdir. 

cı-i:.tl türkçclcştinnek için do, bir 
ı..maş ıstı! lıları konıisyoa.u teş. 
ı etmek !azını. 

F,. ·t NF.SİL ------
IUIIARRİR 

l\izamettlıı Nazi:Cle Necip Fa. 
"''· birinci ahlfedeki sütunlann. 
'ıı halef selef oı.!ıılar. Osman Ce. 

al Nizaınettin Nazife: 
- Bari ha)rulhalef olınıya gsy. 

ret ı·o >kdam eyle.. 
l edi.. 
Eu sırııda yeni ııes!-e ıneıı~up 

bir muharrir sordu: 

- •İkıfaın• gazeteoi 
nıatbaııı;ında mı ç.ı!<uak?. 

SET.MU tzzF;Tiı 

l 
mey" vcrdım:.,!.udi<r. ---o---

1 

Bir İşçi kız makine
ye elini kaptırdı 

ı Eyupte Bahar ye rodl<I ··fııde 

oturao Mo"ımel "'ızı Sı.zl'tan, İ!::ıık 
Kddcm:iı. ır:t'nt"'.>Cat f®r~ın • 
<la ,aLşmakta ı.Jren eh i<piıilc 
oob nlcıhe kııpln"Qr.ı. o:ta par. 
ıınagr zlım tır. 

lJ niverırite talebelarino 

l
l verilecek kitaplar 

Ün .. .:rsı:rde W.uyan talebe • 
!erden ye>ksul o!:ln!ar 1a!~bc 
yardım t.alimatnam~irrln gör..er. 

1 di:g csaclar da.hiliond<! YJ:~ 1 maık. 

lC!'d-u ı::ınum~yoUe lı r c;vk noksanlar 
,· nrd.ır. Du\·arlanr. ııva ı ~;.bucak dö.. 
külur, bir takım cntı.:ıı!:Uklar va.rdtr. 
Böyle, u kt ~"1llo:Uer ı L>I, but m ·• 
bkn noks:ın.lar ıötıUilr. l-Iuu.s&., vilcu
dc ,ı:etldlen ıartn>ı<eleı-e eymıyan I 
bir oeol< hı.umsltır vartlır. 

Eser! tosl:.ın :.ı1n1ç_C'n, e'ıtsıeı-lya, mCl:· 
~ha He ka.rı~l.~t b;r ı.nueyeno ve 
kontrol yapG.ıTL. Ba :r!lzdeıı de devlet 
;..zjııesl bıızan ıci" ilt ve bazono bU. 
v\lk zararı .. gorU •. 
• E~n!ır.J%a b :o=: OlV:et veya B"
let1. ıyeler hesa.l~:J. mt.U{'!ahi1kZ...'.! vcrt... 
l~rek yaptır.1a.n bir çok bCı.:ı \e sa!r 
te; rle 116yle to:r ürü no!<>mlar, 
&!."" "t !ıklar VE lr. 

Avııı;lar do~' u p3ra i,ciy'f .fl'P• 
t.rd:iım:z. bu bi.bl l!~erd<:. en ufı.3> 
.-,,..,:naıı:ı. dı.JS • •n> dahi ıı.-ı~: ı·er 

P.. S. !?iT 

On ı;lin en-el, Sclıimi İlZet Se. ı 
. R~at F"yziyo unde,·u n:r. 

tn olan yardl'!"'11ar : .:suıda kitap 
tunını d:! vSTd 'r. Fakıı t F ;ru e. 
kr taraf ııdan kıt .. p ab;.a· .. rı lenı. 
ıdp cc <en hk r talebcicre aynt • 
yat mttha!i.pl ·~i tara"i,l?'tLan ver? • 
!en 1<.ilaplar Ünive ~:ıtece ıbııstı:. 
r11.rrıı..1 bazl k't.apl.; ~- Jlf k bur 11 ... r 
her sınüta okulıılan lapların 
tamamı olma.<lı.ğn:alm Re ',t.jr:ü k 
profe<;or.or '1 ·h ;ıt ~rıMdarı 
ders kitap~rm.ın f.ı<;,~ t.a 
beiıere verilırne:,ini te>bljğ etm~tir. 

• ti. Fakat, S..liml, hali, görti. 
r.ürlcrde yoktu. lk~at Feyzi clin. 

ıfo >aal • pardon elinde takvim • 
ş." lo söy leniyo,-du: 

- Bu .kadar zaman be:lde.nnıez 
•ııınıa, bc.reıkel versin, bekletii.. 
l(im İnianııı ı:-ünleri ılı' "ka y...U.. 
kullaAdığuu bilirim. 

AHMET RAUF 
========-==========="""~·~ 

ispirto ve koloı1 ... 
ya saklıyanlar ! 
İıiıisarll11r 1<.>olonya!a.rına ve 

p~t<> f.atlerlne yenld<"ıı t'r zam 
yaıp<la<:ağı şayi "lnuıştur. Bunuın 
flıııerine •bazı satıcıfar bir VI'.! ya. 
t.ımş&r UtrüTu: 1':oiorryala:n ve 1$. 
plı'toları caklaırnı.şlaırdrr. 

Yaplı~!mn: tahkikata gÖl'e zaan 
41?6".as: Ooğru <leıiildr. Al.1.kııdw. 
lı.r bunı kat've!le tC!<ızjp elmiş.. 
lcrJ"" 

D(:er taraftan İnh sarlarııı kım 
~ıııp!ll\ı da piy~98da ço'k <>.zal • 

~t;r, 

Kars!a bazı verl•re elektrik 
verilemiJ•or 

\: • (ffusu:;l) - E~triilc 
.r;,.:ıt sar.•ralin:de ımev.:ut 

!l\Qtörle-ı-d n 25 k 1tn"!llU!t di • 
llt'môya ba<'tlı 40 bcyglri o· • 

ZI'! ınotörurrilıı Ya:ı= · ~dt;;~ 
imzeıd:ın '!lol:a;yı ıbu ımo'töre baglı 

abon<:kre cereyan \'eri1'memck • 
t d~. FSkal yapılan le'IH<.kal't&n 
:ısı!._,>!<! ' na göre me\"nii o n 
ibu t.rı'IJ8.nın p'3k yakında t.aımir 
~ıiüerı>k yine şdtl!' oel:a1~tr" • nor
ma.! §eki ne girccdotr 

---Fakirlere kömür dağ;tılma•ı 
İçin bir mü:amere verilecek 

Beyazıt r'3.!ıiycs, K.ızılay Ku. 
~umu taraimd:ın, has:!lmınd.an 

r.ıınloılw~ı d~lr"kilnd.c ·bu.hıua.r. fa. 
. r yoi<sullar;ı. kömür <ia,;ı: malt 

ı makaadile Azalt 6•r.<ıma,, , .. J.a bu 
ay içinde b'-r m· ~mera veril • 
mesi Kurum i taro hcyctt tara. • 
fından kar:r' t·r rr. 
K.aT.ıa imanlara aala1ran 

köpekler! 
Kars (H•~>u&iı - 5on taman. 

larda ~e~ir ka.!clar.a.r.ti~ tk :pek • 
lcrin çu!dı ~il gc. ,, :n : .h \-e 
tu yiL:~u pacc!er~ J..up1,;:~rrın 
iıııt:an!.at·a aaldmlık!:ı.rı da ·iıii!. 
ıııiiştür. 

Otomobiller zinciri 
Kar:ı cünl<>tde tabı oloınob,~leri.n.n 

ınilhi.-J. bit.· kUinı• i.şa \:ıı-m:yor. D~ 
g:.ıç halle bit· otomob4l l>U:duk. Şoför 

ıı:r:e ıü,'ordu: 

67 bin liralık son kıs• 
mın inşaatına önümüz
deki ay ~aşlanılacak 
Taıonndc İnonü 

1'olrG-n c""'~ 'inq~tit1n1n iJ.::mal o • 
~t.ıtı.rr-ası.. ..ç:n pro5e ,.e 1>![lniwr t&nııııı 

zim olunmı~. 
'ropr&1c t ~,~rye~l dtn·ar, fcor .. 

ır.uhı~< \-e s11i ı..e i f'şaatı dün mü • 
ıı::.'!<:ısaya çık::l"ılm:ştıır. Bu par • 
Uıt."' i:r aatına 66 J)'n 547 lita saırf 
oJ...acaıktır . .i.ıı.,aat a) ·n 19 uncu 
pazartesi günü blr mük.:ıhlı'.de 
'·er tir. önü.-001".dcki ayrn 
başmdıı ela iınşa.ı.ta <ha~; aıml a<:alı:

tır. ---o·---
Adliyeye memur 

eltn yor 
Müd'de:umu r.IB<I. bd<ilrilm ,tir· 

t~r.'Jul Ad1:Yc .. tı:d\• eçık lı 1!Pr.:Ul ı 
1000 k:ıru, rr.a:ı;!ı Zabıt ki. · >liklerl 
ile .yui kin tnallflı P:yade \ltiba- ı 
şirr' terine Mt'murin Kanunuııwı 4 Un .. 
eli madde:1!ııde ya.ııh taUpl'°r ar:ı.sm.. 

da B:noem Karu.ı.nanun 17 iııcl ıntıd~ 
desi rnucib!nce n..Us:ıha. ·:ı f e: ~nüna
siple:l ıı.l:nacal!ı-~r'ıın taliplerin y'nc 

bu Uııunun 4 üne!\ rr~de lrıtlc y.<~ı 
belge!crle ve I-Icyetı sıhh~y'"" r:ıpor;y!e 
a IJ.ınc;k~nun 912 gfinOnden saat 10,30 
do ve MilbOJlrl!k lml'han. lı;in d" ay. 
lı! aün .:aa.t. 1-i t.e.ı\ 'J r &i.h, t;\·ve!ine 
.:.:.clar bir direkçc ile İstanbul Adliye 
~;nen nenl11e n:..Gr~c"" ... t!eri. - Arab:ı'ar. ıan r. .J.hıcı1 bır ilosmtn n 

z!nchi. ya.Jc. ()nu ı ~ç.1:1 (;~m yorlar. 
Evvelce beş lira.;a o!..ın b:r zincir, • ---- -- -

=..,~:;:· bev.linı .. ı;;..,:.. verlp u ı{iaküdar Ar_n~:-ikan\ 
Doğru. Bir zK>= 35 Uraya ates pa. K 1 Z L İ S E S l 
~ Faıtat, tablde İli".."'.' b;" 0 "'- ~:üdürlüg·riin<leo : ! 
mo\lilin bu gibJ ına.1'...:.:::ıC..:il t\.·veldeD 
tedani< t<l•tıınh o•mamoh mıdır?. .Mektep, B Sankıinuu l94:! do ! 

Bl.iRHAN CE~'AT. açıla<:aktır. 

"Hamlet,, tenkidinden çı .an 
bir davaya başlandı • 

yenı 

Tanınmış bir aktör için "Hışır Ses!i,. ~"'"''"'· 
tahkir mid·r, değil midir ? ' 

Muharrir B. Pyaımi Sa:famıı T;ıs. 
vlri Efkar gazetesinde çıkan cTi.. 
yatrorauzun halt ne olacak. yını· 
sın<Iau doğan !.kinci Hamlı-t dava
sına. dün Asliye Dirinci Ceza 
malıkenıes'ıı<k başlıırun'iotı<. 

Dava, bu yazıda Peyamin4'1. 
Hamk!ti ronul e<ien aıktör Tal.ita 
•h•,rr ·~Iı. tabirini ku!Ien.ınış ol
masını.:m açılmt~hr. 

bat Babanın fuzarcn c . ~:· 
miştır. 

Dunı.şma idd.i.a n:akarnının tste
f:in.e ı;1>re, birinci Hamlet <lavasi
le ayni gün ve saate btr"'1almtjiır. 

E•nal cemiyetleri kongrıeleri 
blJflı)lor 

Şdhr miı:de m<"VC'U't esnaf oe.. 
m yctlcrinin yen.i ytl 'kongrele _ 
cil~ ait hazı.rl>kla::rı nal edil. 
!r.1.Ş oidtLğUllda.n !Y.olll:"elcı>e aıı·m 
J.5 mdeıı .,ti'bar\'?n baş!.a.n l?ıca.ktır. 

+ Yeni yıl m!inaııebetlylc Anonim, 
Komandl't, Kol.lclı:ti! \"O Kooperatif 
Şirketlerin yıl;tk kongreleriue bqla. 
ııılm.ur. 

+ Dür bir altın yirmi saltiz lira. 45 
k-.JIUf(an, blr ,sram lı::ül~e aıtıa da 401 
karuot&n mwıJ>eL> gömıU,tilr. * İhraccı.tın1M;rn artıtıj:ı mwunu.. 
ni;e\le göıüunektc<i!t. 

fdUTEFERRIK: 
+ Bıış'-elct-ıtı Must.ı•rı 8. Velıbl 

Demittlin cen;ı,,.., dı:n Aııl<&rad4 
lı:J)·W< w<ra.imle l<•ldırılıll!jlır. * Beyoğtuıı.da l.O~ült lietıdek auı
de.;lnde Y~:ôel0 e .... ;r.Jc Uilrr.ı bıı.ca tu .. 
tu.~J.r.Jc illı;..'.;tıl. .çUnı~sa da ;ıte., sön .. 
dürlUf'Jlh,tCr. 

+ Vc~~rin,.1 Iş1erl Uım1m !ıittid:Uır .. 
llli!lne B"ıımüşavir B. No.kl Cevat la· 
y ln Olu.n.'llUi'. ••. * tzm:de kön::ii.r nbntısı artmt~· 
tır. Dün bazı halk Hıwa.ııatl fobrlka.· 
an:ı g de. \>. .... :ttla _ köc.ıı.i.r istl·mıise ı 
de ,·erı:ieu 1emfnat Uı.eı ine drı ... ııırra;. 
1etdir. 

Du.rt4IJ1:.da Tal.it:u ınüdafi.ı Pe. 
yarnl:ııln bu yazı ile ker.dileri.ne 
açı!<ça hakaret ettiğini izah et.. 
miş ve .suçlunun tec~i) ~sini iste
m4tlr. 

Peyami Seia ve avukatı <la 1ıtı 
yazılarda bir haılcaret ka.sdi olma
dığını bildlrmkjtir. 

EDEBİ RO~ıtAN No. 36 

iddia makamı duru§mada bu
lunmıyan gazete salı\bi Ziyat E
'buzziya ve ~riyat müdürü c~ 

- ·- ------------1 
l11hisarlar U. A-liidürlüğü /ıa. 
~İranda AnkClJ'aya IQ,fıntyor 

İllhsarlar Umum Müdıüdüğü • 
.atin Ankar~a ta.şırun;u;ı J.ç'ın Y1'. 
~C::7!J"Je y;,pılms;:<".a olan blııa ı' 
:n<;aa tı bltmi.:jti.r. Nsılıı'l iŞilı 'n ma. 
li y:Jbuşrnda yani l ~.a:r:da 1 
y.ap;bmas• çuk muhlC!Dekk. 

11 GÜNÜN 
nslkloped:sı 

..... ___ .. 
Bingazi 

BL .. zf Ltby~ın bo,,;ı.!~ ba:ıı ıı al')'
..ınw.1 L rı.s~d;t'. E.sk aJ~ E• "'es .. 

p ·:-deıt \·rya ıre:per d~s - l!ettnlcc 
kH. 

N'Wu.:su l!.121 de yaptlan b!!· .t.J.yı;na 
ı:ı ·e • :'.:12.6CO k1ş;. :Jf. Bunlıu·dan. 
;. kerler h .ç ulın.'.2:;. üzere 5 b!n it.._ 
· ft:.'ya.r. r. ı;, ;- l Sidre k5rfez.i 
e tuılu 1 n::W-:. arJ.zl .. ı drasındG .ince 

bil· bö:gedır. 
::\.1-ld~ra !:>inaJarı old ığ:.ı P:ıl>l es 

kldtn ı.~alınJ. bir iki kale harabesi 
d vardır 

Bur d~kt Uman, ancak su kt! ·m.tı 
k t.a. P.en\:leıl ahna(a elver~,. il~. 

k.:.t hu l'rnenın ge ı.9tiriln~ ı .. t:kr. 
~fO bin İcgifu llrasınd n ftzla para 
~ı..ıncan··nı.c:tır. 

Buranın harpten ı;..,., b•$lıca ih· 
rJ.Caf.ı arpa l~. 11'.ild' , ta•ıuJ tilyil 
g~bi Ur;..ınler kervanlaı·la Sudan'dan 
bı I"d'ja get•tiUr, l.ıurııd~n ı.::en1ilere 
yt:ık r. rd. Sonradan R'nz::ız1 Vadoll'
ye- en y.Jhın ırf":Salede hu!uınınakla be
r11hl!r. j...;.: a t \11"\IQ.ierl }{"4,·luro'a .gön
dcril":ıC' .... tt• o.Jfo 

Çıldıran adın 
Yine 1Jir ~ Mualhi, Ha._'<lnıet 

Sahir J'J.e, Necla da son zaman • 
!arda tamdığı Ekrem Valıi.t uı • 
ani.ıııdııı b:ır tüccarla iberalxmliler. 
Gece yarııııı (-bar) <lan mest ve 
çılgın kalh-tür.r, biı- otcımdbile at. 
1adılar. 

I·Iaışınd -0 kadar ııa.rhoş ki, ŞO.o 
före yalıuız l!'.l emri veriyoıııiı:.: 

-Çek ... 
- ? ..• 
- Çek.. Nereyıe ~JJ.it3ell 

oraya!. 
- Sabal1 oluyor bc:tf.m. 
- Ne olum:ı "1'ııı.m. çek •. 
s;yah, simsiyıı.lı. koyu, ll«'s'f bi-r 

V.ar~n,1k var. Olmrınbil nlabil.d'. 
ğ n~. bUlün 'lnzile Ş~l:den <; i<t<. 
A)~a.za-[!a s:;rtiıarın1 1 L9::ı~/~ g~~ t. 
k. :n•, Tr~ ·va ka,·~!Prin• d:>'o:ı.,,ıı 
geçti. Hl~: ..=~i çıkmıyor. Haş. 
rr-0t ~-I.~a:lftya. ' 1ah.! : .. '(C~ciya ;ya .. 
{ll"3"lk gi.!ıi, oerı r,;bi, tenier.r:ıde. 

, ,k· " .. ımi-Lk: r g· ~ ao;;.:.şrn1far. 

· l!.•p:;i de püT galeyan. Gözloo 
ciü nyayı gönn üycr. Hava sedn; 
~::aranhk.,a"Cflan kara~an.oan, 'l.ly\l • 

"'' -. al'1r, .ıert, kuru 'bir ıjizgar 
iyor, 

Otomobi! kooı.ı.ıır.ıus biT clalgıa 
gili kar~ bklaı·,1 ahlı at1la; ok.G. 
şa ;o~a ( Büytık<let'l') * dtil'du. 
Şoför: 

- Benzin kalmadı bey 1€<" .• da.. 
na gi.Jerok '~ .~? Ona "ÔCE> b<-ıı
zin -Oı.:1-alun. 

Der dım&, Hıışıttıe-t y+:ı. ~ 

ı:ct-t:: 

·. 

Yazan: ETE!J.1 lZZET BENiCE 

- G~c!;iı, çcı'k!, 
- Beyim (Büyi.ikd:!rc) dıeyıı:. 
- N~ oluı-sak otalurı, çeki. 
- Peki, bc.ltkyi.n benzin ala. • 

lrm. 
Deniz llllları kenarlaniaııı .,rıl 

şrıl akıyor, d.~14(alar _. lıüre 
t!ruırut<iu. :kurulalı d:üııyamn ne ce. 
flllSm:ı., ue de S&fas.m. brııı:ma • 
im'-", 'iıüt(jn !aUbali~ göız:ü 
'OOğ!ı oka~ g;bı mıJhl:tin &ii:lal • 
nctl'rıi ~ılltr\ar>nda tıışıyodand:ı. 
~n a.lnuy.a g4cn ~öriin i:<:e, 
lbal'r.üe memiıuniyetıı"zl:ik, y>ii • 
~ürı<ie ıısaıbfli'k \·ard•. Bior ~raf • 
1an -ürüyor, bôır tamftan da aöy. 
!!eni) r.du: 

- Bı.ıınıla n <la nerecien başıma 
'lbelü aldım. Böyloe k~ılacak • 
para yak olsun. Paı'3laırı var mı, 
~ n?il, o ela helli ckf,il. Tonga. 
ya hiç .bamnadımdı amma. Neyae .. 

Oomcilıl!in lÇiııde'kf:<:r iGe, el. 
G<!Jl e:~ b:r be-;:ız :şİşey'i dl>lıış!J.. 
rıyıor, \i.şE'doo ba pormalola:rırım 
<;t.ıkuruna dötüklcr; beyaz tbz yı:. 
,;(ınını bu•'UQ!a.rına çoktl'.c:çe l>it- • 
hirlcrin.e daha çok sakul'ıııyorlar, 
nd.,.ı;iedni ndesıcr;oc da:ha çdk 
~~arıstırıj~larıdt. On beş yirmi 
daık"k1 l:x);le ka~dılaT, şoförü 
bekle.diler Soför gelmedi, Raş. 
ır.<ıt( 

- H:lı) "tl. indJ.m ! . 
Dcd,, ht-p.st biıxlen oromabil • 

cluı rıdı'er. ~nıki &ÜiloUn ve 
si.llııın:ın ~ ,iand; .her b:rin. 

(Jr.v~m Var) 

Ba düşün<:eler İnallı.-.., <-e Bir. 
toşilı: Amerikadaki resmi, slyas 
iktısadi teşekkülıer.ı-, şahsiyet• 
!erden mülıiııı bir lmınımın, aske. 
ri erkin da dahil olduğu halele p 
yelerinl, hareket lan:lannı ve 
pUnlarmı wvir eyl<'md.ı.,&{ir. 

* Almanyııda demokaflillli'in hu 
gibi düşüncelv üzerine ı..&at e
dile.<>k yapılan hn<ırlıl.l:ırı, plan. 
lan hayal mahsulü olarak k:ırşı· 
laaıyor ve bahardn Sovy1lt Rnsya. 

nı.n Sllil mukavcm.,.llcrinin de kı· 
nlacağı. Kafkasyayı ı:-~~1·•! Vıı

vel ordusunun müdafaa edemiy"" 
~ı;:i, Jıatta daha iltti..ine varıla· 

rıı.lı; yakın Asyaaw ve Orta Şar. 
kın harekat yııllannda knyn.ııkla. 
mııla İna-iltere.loı takip oıu-c ... 
iı söyletaiyor. 

Hangi tarafın olüşü1K'e51, görll
!Ü doğnı çıkacak, halrilaıte uya· 
e&lı:! C.-Wıc:e.k aylarm harp h&c!i.. 
aelerile bu cihetlet flill olarak 
ımlafılacaktır. 

(HALK SÜTUNU) 
Mu.ztaT vaziyette bulanan 6" 

11enç İf arıyor 
Lise 10 uncu •mıtmda1un. Mali vl' 

zlycUmin çok l•OT.u.lı: olma ·ı dolayı.,;ıl' 
öğleden sonralan az bir ücretle hel" 
hangi bir :rrde Ç<llışmoiı: Uıti:rorum. 

Tail\. olıınlıırın S. A. rumuz,.ıl 
hatııi bir yerde oıılır.nak istl'.Y<>rum• 

DERS VERİYOR 

Ben Fen Faküıı...ı Maleınat!k ~ 
besi ta.lebeş~yinı. Cebir, h( ııd'f'-.-e, f"ı' 
ve K ırya !'rs!eri venntk ı.:..- ,rı:>r<W 

Arzu ede.ı:ı tal-ebenin Son ·r lgraf 1 

~Cebir> rvınuzuna mür~ca:ıt etrn.I 
leri rica edUJ.ı-. 

İŞ ARIYAN BİR GENÇ 

H~n lisenin b:r· ,d SUllfJna ~ 
vam etmekteyim. Rjya'!iyctn ku·;ve~ 
J.ldlr. Öğled<ın l!Ollra Resmi voya Il"' 
susl daireJ.erde ehven bir 0.cretıo 
l11ınalı: ı.tzyorwn. Bana le ,-erırı 
iı;Uyecler!lı Son Telgraf ı;azctes J! 
5ü,tununda c.N. 716> rwnt..zı.ın:ı ınü 

caatlanru rica ed.edm. 

DERS VERl\Ilı.'JC İSTiYOR 
Fen Fak\lltesl !kin<.-; •: nıf Rlyoz; 

lalebesinden brr Bay Rl:v::ıı~ye .,ti 
:z.Uc 4'!-rst vermek l;Uyor. Istekl 
Son Ti>.la:rafta c.:R> rwnuı.wıG. ınll> 
c;ıatCTl r.\ca olunur. 
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K Ki 
===========r~~~~~~~~~~~~~~ 
M!ittefikler, 1 O milyon- 1 

' luk bir ordu teşkil ede- .. 
namesi-

(Be yazının mctiD.Yerl .ı\..r..adv.u 
AJllllSl b!lltonle..--lnden almnuıt.:) 

cekler - V atingtonda 
26 millet anlqmaııı -
Şark cephesinde vazi • 
yet - Şimali Afrikada 
vaziyet Uzakıarkv 

1 Hususi Sovy.--.f :~, A ~ ... r i ı 
, 

nİil hususiyeti ı 
Ha. eket Ktınu t.1.hlarü ~. I'me bu 1 
s.at....!ı mı nı rıJr ~ fll f':-'..a?ıatı 
VCtıı"'- t.. •• 

- tbu!t.la anıCJ~ lı:i.tla. bı c"\'i 1 
ve \.a.tına.ndtı da cl rkr eder~ )'-
bı; 3\'U':l,)'& ça!.ı.ıı,yoıt ıl.)Un ıı:~ad
d~t r&baları:-rl7. ;roıda k~ln~.;.st,r. nc
bF>:.t - Em. önil htıt1.l taın;_ımiy.l~ ka
pa· dır Kuru~·t•s:ne<lo 1, }">1tdllı.lıda 3 
ar b:..'fo~ız yoııJa kaJC Gt:oe bun arı 
ı;t~riık, Yf! l!llhı.\ıkl'"f'e gfit~!"tn-- ('11..Qq

tık l><n:ulau dl:c-r ar ... b ~ rı.11ı:z da. 

raınamı.ştır. Sa:rayonıı de bek\e.. 
mckt~ır. 

Diy~rbakırdan Fliizı,'!a girlıen 
tn.n Shrri.cede kardan yoldan ç < 
ın • ıçııırJ<ıkl 4-00 yokuu•ıı ı ~ Telhi• eden: A. SEI<.İB 

B. n~v'elt r.ıe B. Çörçi! ara • 1 
bır da Pl.!.•'J ada. .. "~!rika.da ve Av. 
n ,,_;:1., ~m-pışrr J • ılzere kuv;·ct'!i 
~'" !hı. mal ıle 10 10 milyon klş4'k f 
b.'!" ol'du lE~ 1 .~~rııır:.a.;tırı,mı.ştır. 
.Scvyet~r. gere!< Japon-yaya ve 
ııorclt.c ı\ lrr.any:ıya k~ı ya.i>' • 
l.~n h~· B'lrlc Jt Amerl!<a ve 
B yu"t BriL::n a ııe zaruret ~ı:ıbı 
or.aktrr. Fakı.t ş--<ndfült Japon • 
k. l:arşı bir R• H.rd.mt bek. 
! 111. 'TleZ. l ' °k:.Wh • 

r A cfet · 
I' ıx: .. r ü~ 
\' <d • t 

\'AŞ!:•a u >A MİLLET 
ANl IL';Mi\Sl 

B ·! 
k (, Jll 

Am r k< ııı n ~ .tef'k. 
.ı r b '}"al1l' • 

d .T'l"'h•1Jl.&.S.. 
• ve 1 • 

l ... -
.ı v }:ln • 

1 l . 
• .)< • 

vaziyet • 

210 kilııınetre gaı:'biod~ V·i!!2im~-a 
<Wij'ru devam etmekt;>ıLr. 

ŞİMALİ Af'RIKADA VAZLYET 

MJ!H:er :l.'bli.ğleıı:aı;c ı;iıı e, İn • 
gi'lzkr, Aln::ııı ve İtalyan J.d'a . 
J.arıftın h~'ta'=a dc:w.ıını eden 
muk vemct'I r>t<en svn.ra B:ıı~iya.. 
yı zaptei:ınllşlc-rd r Oe.ıkıby:ı çev. 
1'{'3 r~ şi.ddel.11 k~ fa3t· ye'li 
o~ · ~ttMr r .. rta oo~ .. ındJ İni.r~rz 
i"T., ...rt..ı " -nn, ı .... !L ~~ 1 ava 
i<kw lnı '" lrr,•ş!ır. 

İn l.b A lire, B3ı:'dı • 
yo alıran e>.rlct ruy•h:·~ ve 
·000 o1 ı:> u ~ ı- ılm .·--. n_ a.:. 

)"a h"'1't'<atı ı ısın ı f , 1"7. ve 
İrr ı or' \ .. trc~ 1 r' GO ö1ü 
ve 300 yarolı " r. 

UZA Şi lili:TA V~İYl!."T 
! 

J 

Harp Tebliği 1 in gi!iz 1 
Mos.",;ova 4 1.:\..A.) - &ıvyL\ ı i'.? } • 1 

olmadık~a 
yacaklır. 

(U akJJeı -.. ı.:~am) 

nroı:i deği~ilı.liği olını-

unıum.i karM"g& ,m;n husu.si tcıb.. I!~ra ına mesaJı 
iiği blli.riyw: 

2 - Bütün d~-vletler kendi hii.. 
!nimet ş ·illerini s<"rbestçe tuyin 
ederelder ve h!iküınkd altmdı 
bulunan millefü,re de aynı hakkı 

Ccııu>p gaı;p '!'h eı~ Sovyet 
kıtaatı 25 • 31 il:rkımun <Ç r'..de 22 
~an:ı:: 122 OCç>. 12:3 m~~ra Ö'l ve 
1.000 tüfek zapt~.'iıero.ır. Bu 
kıt'aiar, ilki ~nel oioumı,.y braır. 
garun. 745 kıtmyo.mı, 5 taııkı. bir 
çr. topu ve 5~2 furgonu tahr>p 
dm:şlcov; r . Alman'ar t;u ırewe 
ı::sr.asmd,,, ou o:pMde 28 m. ka • 
nuudt 2 SCL n•r doa<l&r 10 b:n 
.k' 7* ıetırn' ie-d r. 

Kır mda Sov~:ctler 3,0-00 tü • 
!ek, 50 ı:L~M \"ÖZ w 2:10 ka'!nyon 
Z"4)telmıslc'!1Clır. Mu ·Jıreber n lc'k 
b.!r kwiuni~ Alıma.i ,.ndan 2,CCO 
k.,.J.;n fazlil ..c •at \ a Jır. 

İ ayada açılan 
yeni bir pı opa
ganda seferi 
Lor ı. 4 (AA. ı - B. B. C.: 

M• " İt ' a ıc:r. " ma • 
y u.JU tı ~ uır 

Kral Corc da muka
belede bulundu 

Lclq,cira 4 (A.A.) - Mc:ıko·ıa 
rdyosu U. R. S. S. Reisi Kale • 
nn·n İng '.>z Krnlına ~ğ d"'1<.i 
tt!grs•:rı : ·eyi gı>ııdel'Cli~ini ha • 
!:ıer ve;mekledir: 

Maj ~w·- n y\! · sme hak • 
kınldc..•c: s.ttn J tc:ncnr. Jatım !1le 
brpte iyice , rffuc gii:nıüs olan 
oır<lu v<' domı.ııımamı.zın mm.alfa. 
'.kü...-t 1rnı.'4<ın aki t.cnıcmnilninJ 
lütf'!l kobul >bıryunn:ılırr m rica 
•·cier.m. 

Mu«ler€!· '~nruınıe olan mü. 
iecav."' A 1 ınıa.na kar.şı y.aq>rn ~r~ta 
o.!ı!u wn :ı: 1111ı.c:::ıddede 'oahıis 
JY \ zuu 1 CL bu' nen 

I! . ' • 

lel'e mutca-' \ r. •'<
.:ta !ı cthcn:J'; lngL~ 

m ııı M • 8Y• 
• •l daha -1ade 

'k ,.,, b· .tur. 

taııı) acaklardır .. 
Bkind safhada, harbin soıtu de. 

mokratlarm 2afcri ile ortay:ı çık
tını takdirde coğrarı ve ani \'tti
y;ti ile demcıknıt d vlMler rtphe
sinde bulunan mcml kellerin hak. 
laronda lıinat o ınerol etin ,.e 
alô.kolı devt .. tıcrln rl7.RSI nlınadık. 
çn hiçhir değişil m, vulma getiri-

l ı .. miyettk dcnıcktir, Bu 1937 den 
itihurcıı Ustiiste tcgııyyUrl<'re uğ-

1 nıınış bazı devletler için bilhassa 
1 miihim ve gt'll'ş illçiide nefes nl-

nıovı İcftp etl'ttC<'k bir uoı.tadır 
1·e 1939 dan sonrn husule gelen 
anzi \'W) etlerden P""tinen fora. 
gnt ehn4 olmak bnlaını~dnn da 
d. k:ıti ~akc c.k lıir ıı!.e ı;i:ı i!a. 
C:l! idir. 
nc1nnnanıc.uiu ynl .rıya n:ı!:

fot•• ·imiz H.izıci ınacdcsi lıilh~ssa 
şu müphem nol>.t:::yı cc\ :ıp1n.. 11d1n~ 

yor: 

1 ı 
( fır, :raızı ol~ 

•ı ' .... a.. 

G JT 'a. j 
. ! 

Kı. 

propa,s 
ırı.:ı r 
~ ın ıl ...... 
J.. ın t. n 

I , .. "tl".11' ~ r. F. '· 
u vl Jn • bul• nan 

.. • .l ... h y_ 

N c '· • ı. "rla,rd ki b .ı b J;k, 
Zı;fc-r ... :,1 ... o- fcrie soıragc:.. 
r :: ' r i ız gc~ • s1 llıa r r .. 
tu,ı olaı1 bur~, nı leıı-cr;ı .. nı-cn 

f::::ıt "\ u · ~u. t)
1 ı ! sa ted. re: · • 

ın!z ! ~e~ f ~ ,, e•111 e;.;. iy.1. g:ı.
ranll · 

•- llrır 1 ıı soı?rn co:-n ·· • t re ... 
jj ... l \'Cı i1 olo·, ı~ den\okr:ıt"k rr. ı 

jinı \'e ideol "i nrn~nn·lnl:ı n, .. nrı .. 
1 cf1~r nR ıl lıir t~fi. ·c' r~ tlbi 

ol::.t lh?o 

l • n 
t 

c 
tir. 

l' \ 

r 

m 

ı. 

ı~c g: i'".ı.:-; 

.. .. BLl -11 n-1-
.n gör;; kccit -

~·Aıu;: CEPHESİNDE VAZİYET 
A m:ııı t Lgıne gore cep.he • 

ol' " orla ke ·m nd • müd < 
.h•r~· 1 ıı! ura 1nu. 
...... 1., J.e ıC' r;: ı ı 

i!J>da d E!'Vtt"' 1 
·~rln b:ırçc.:.: 1 
Ki l lllAo.'1 ÇC't ~a }-,dl" 1 

c aıka 1 ugr ınıştır'. • 
\ .. ~v~t tch!.\ğ:~e >~ Sö; ve~ 

.arı ccııhm ob· k 
• 'de lcr harek ı r 

1 ';or ve Al•ı ; , 
faa vz '' t ) r> -:r. ti . 

t ıı t/n.ı. k ~· lbU::ü ne •mrv 
..,, nuş]a . · ~ •ile r. .'ıni 
" l r ır. M '<>va garlımae 
"I<l OVarQsJa •. L. • 
el in .. ç w;.'"i Je ' "J l e. 
• ı:ştJ.r. lıöytcnn \ or<l~i , . 
ı ,,.lı;:;l'C göre, Rıısyooa:kı A'rrno;ı: 
'ı;ı" IL.t>ıyeli el rece ckrc'C• •, .. ~. 
"r kl'kct . ~~u.ıw.. 
ş· ' 1'aı n ı a'·n~t·dLI' 
~in 1 .'Un: n rlc'di ll!~km-;nı~ 

Vicdan Azapları 
. (2 lnc• S•.ıi!•den lle\•om l 

- l'iet!A demeıt • hl 
!tnıı doyu-• . b en t..ıY, o! ··1 l.::?r-... uun ~n k" . 
IC'U b' l ' 0 PI Kapı ~-
&ü::'ct.firJ.r .;. ua t'7 \•ernıCdı!er .. j~ · 
ko-\•m:.ı.d~ı ~ ıudau barka btr ey 
11 •. ~ 1 ••• • :t;tıu c.lön0.1·?:-. b"'y1t<:1cak 

lJl)".a.!n t1.:!dl 
ı -· . . v~ b•~•lı•etd.i. Necla 
~~ i.IYt su rUk.liyr-ck k- • 
gi_ıltı, au. ve bfrts· ·-J o;;r~rc k:ıdar 
n 1 · ' .u. en Yarthtn hekle-

,l ""liladı. Tam b 
boyı·ı, 8<.;r. ~ o.ı1uı tt l1• u.~· madab u:-,.un 
... • Lın arı 
if.> t.k Y u.ıırı k 
t#ızı d' ... a ,va .,w, ne c'du 
~ ·~ lj c ... o. Nt"t:Uı.· 

- Zavaıı., ıı· a<;ıııı.ta,,. bn 1 . lı.Jke<:;ık h' k. Yl uı, ona 

mc e 
t n va. 
,,.. ""l • j·-

rn .... 1 ı ... 

~Ia'-}a 

1 ... \) 

G 

t 1p: aı ıilCi :n a:dım r: J. 
:kt r 

l ••' '·1 ·-,f1,;anl 1 
!'r.;C • n. L ... er l" .. d~ '/ . I-'iLı;in, Fe- 1 
1 :enk J 11"<! • \:e ri r -Gd ı,..rrl1'". il 

G .ern' \"l.v .. - fıu 
J• • t....;ı-~n 1 I11g lı.~ ır-2-
.... 't lu t v 'i.C g·t:'-'n u ... 

... I 1- .. ıl n P~qtı:-
maı:-Oa lığa t ~i" nt arast.uin nırc:-.ıbr•
hct r yJ.:l mı!'kl-.l ~c ~..ı di (, n-e-

\~ \f'ele t;.ı:hmll .!dilen m~·ıi!lvot:n 
Y n ..:C 1" .. ~ı I· ~;ı. t nı t <'~:iıen 
rn.c,.• .. t J .. ! .. . c..ık Ovı ·1~, o!ı.! .t
bJ tE.:.>9."'il ... o!tl.!'·ı.,, .. k' ... Jr • 

111!\RF.l;i U, ÇA.' X.'\ • -ŞF.K 

T.aru_ :, 1 'A..I\_) - l\ilJ!tLır1:'1_r he-
yDLı. Ç'n D C:.~! ! ,,J._n 1\-! ·c~l 

4Çau - l{a.v .. Şc 1 ı' m nı blr :·ı·ın.un
da.rı ~ \'Crt!:ıJtfl'. (" n • K y - Şek ':~~ı. 
Rmd" Ç! l T3yland \'t! ch·arı.--ıc::ı ha- ı 

• ~ 
dlL 

"kfet kcçıran 
4 ço -l!"! 
{t rl rter Dc\•aM) 

Yeşilköy R:iııc<ıeSlzkr Yurdun. 

dan ınrngcne, tonuıyıda gibi bazı 

şeyler çalmGlardır. Bı.aıları arala
rında pay •ışl:ıruır. Başkaca, 
YeşilköyJm '"" ınuht-ellf yerle-r
den bi.>'11dct kiralıyat·a·k knçltkları 
anlaşılrrJ;;tır. Dörı.!ü de dün Su!. 
tanahmet Su!ılı Ct'za ma!ıkcır:esi 
kararile tevkif ed.lı~ışleo·dir 

.iUi Şef1e gönde
rUen hediyeler 

' rr 

f.,11 .. l ""L. 
.ı o . .,, . 
• 1 f 

s 

. ~ı v { 

, c ' .. ı. r • 
- ' ı ·l • 

t ı. 

f. t :·!..anı 

(1 en nt\ ) 

re... J,. (' .""31" k !r.d ~ ~t ry l ~l 
d[ ,;,.ınm fi r bcm'b .'Clımarı b:X 
de av tay~· ._...r r. 2ı a U!!ra t .. 
"' ILı-. Bır tı&ım <fJışman tay • 
~ c. eler. n uht lll .m .. .JJl}.fC lıOfn. 
i' .ı r kru\ .. ,~1vil ::'t~{· aı'·l cm .. 
i. .. J' h.rı ra u·ğı' tırı~laxiı" Bır 
tc.!{ .., k ,.. ::r te~Ef o~n t.n..~, b·ır 

kıs•c ;manl3r rh ı:ığı. "'.\.?retle v<ı. 
r~ 1..:.a .. ,nt ·tı r. 

0u.n""4't.csi guıııi üı; o:Cea t~h • 
i'ke 'oat-ell vr.r:.n~l~r. Dil mıan 
tarafında.il Ü<' d~fa k:"Oeva bom • 
·balô.1· :\t~:m tır. B r İı ~ft?. av 
tı;, v2. -1 <ii ~ı~ıun 1Jr b• '.:.ı·. 
tıı ~mı ı ·!"12'". ;:li dü t.l'rm4! up 
d ı <r ib'r",ı> d:> ·"•rip ctm ol • 
rtr..!'..lil mt!ht~~d r T," no;; kar .. 
d'..-uyma hntary:ıbn cflofo'm<aıı:m ıb''r 
ev t:ayı:;r tni dü•fı:'.ır."'ş~rrl·<'. ___ ,, 

~etıiy ~e har e~,. 

[a lilyct bs!Jl !fGl'llZ 
( 1 •n.'.:\ ...... ;uft'dcı~ D~;:an;) 

Köprü Ustlır 'l, ı.ı rıt.. r·ıi c& i }e. 

r: , ltalki Y••> a ~-:al.!!, ır.lıırın bile 
l<'n,.zknmecli rlııi tec·;;sUrle ı;örü

yorıız. lfan•u.!,i 1~28 vrlırul&:kl bü.. 
yük kı~b ~':rclıkinden dr.h:ı çok 
4<.ıır y~j!dığı h~ld Belıediy<ı gec<ı 
yı>ğm kar ~abahları k8ldırmıya ' 
çal'Ş31'ak halka geçit sçııııya ça
a~rrı:;tı! •.• 
B.l~l'ycnln teıııtı:Ek t~kilatı 

o vakiltenbcrl mütenıa<liy.:11 tak
viye cdillt:'~, :ı:r:~ıc r·kipi ::t..vısı 
artır.:ş11r. Bu hn.kik-.:tle ııa~rr.-r·n bu 
sefer temizlik tc.jkiliıtrnm foal i. 
yet glisk>rn:cını:>sl, bu uyc.,ıı<lı.:lı: 
nedenıi ;r? .. 
Alakadarlard~n btı suale eev:.p 

beklerken 'l'r:ımvay ldaresinı de 
k<ıb:ıhatli görrnC'İ<ten l<enôımiz.i 
al.amıvorın.: 

Kı el !\ tıncı Gcorg' u "' ,fo 
nmk be'edt bu' ıın uştur· 

Re· Fre--d Y<'n c ~ ha· "' "
daki er '; i te. ".t'r.ılly.ıtunı \•e d~. 
ha şlm id.. !' ·t'!X'k d:.ıinrn~ n 1 
! z• "inı vakmlaşft. nak i~in 
b. çok ")der; ap.ınış bulun.ın kah- ı 
rama'1 Sovyet orduların:n r- .ınf- 1 
fn' 1yetinL.r clcvs.rr:ı Lt•ı ;111ik-ı·inıi 
lıltfcn kabul 1.myururnız. Ha:-iciye 

Nazııımla U. R. S. S. lıfrkfımcti 
ı:efk-ı·i 31'11.i ııdaki n:ü'!Jlkcı"('krc 
n.utt.tli olmakla bahtiyanım. Gö-
ı W •. ·ler csn:ısında hi.ı.l~U.n1 sür .. 
müş c•bıı noktai naz r :.b ıı,:i 
harp zaır_ııında Ye harpten sonra 

sclhu. 1 ter,;iki husı:sın:da rnillet. 
!erimizin ittifakını takviye ede.. 
ccktir. 

Mihver sufh tekrif 
ed .cekmiş 

Vaşingtun, 4 (A.A.J - İn~!liı istffı
barM l;orvl:ıi Ş!! Sor Genııt Cım,,.aı 
Vaşiııııtond:ı şu beyanatla. b">l""1mwr 
tur: 

26 mllle-t!n 11'.ünferlt sulh :r•Pm<t· 
rr.ay1 tr.:ılıhüt ctmi4 ohlı lıt. • ...!!.!u Si.Ta
da, Mihvct• dC\'~ ·-~riııi.n ulh tekll!
lcrinde buluınr.atarwın hem~n heınen 
nıulıakkak oldı..ğunu zanıı-ederlnı. Diı

ta:ktm t('kli!Icr :::--ptl:ı:c:ı.1c. v~ t~tibe 

balonları ucurultıc.:ı'rtı!'. Şlır.dfye J~ac!ar 

i.'-; \'c•ya c'!ört de.ta tecn.:bl'.:: b;ılon:arı 
u;l:.rı..dm~tur. 

Sı>v~ t Rı• 'onın lınrlı<' •. tıl 
!1lf\Stıı-:!an ifib ı n \'Ukt 1 :; 1"n 

Sovyct - Deme hat i .lı!rl'Jii iiıc
ı "ntle bu istifham nukt.l : 1-:ıkL 
k:ıteıı lıazı zihinkri yorı' ·ordu. 
Hcyannnnıe i •c h • r. ,~ta ·1 da ta. 
ınanıilc ny~ınla:nı1ş bulunu -or. 
ller devletin lı:ı.rptm soma 1: rnli 
hük.ôn:ct ~!~r i scrbc •tc tnyin 
cini~ ; f ;ıJ_, 1 -ınnı şi!n:!':.1en kabul 
edilmesi (S \'yelik. Ik-ıuokrat~;) 
idroloji t :zadlan Üi06• in.de hiçb!r 
nıüdn!.~leııi!ı lichi~ nu·vzuu clırı ı
~:arn~"lllt ~ö tc tli~i liarlrtr heır tür
Iii idare şc-k1i hak1nıınd:ın <i:ı clc\'
letlerin ıum J:ıtiklt.J. c rey sılıibi 
bu.lnnın11lrırn!u1 t•,, 'l4int·fiden 2•i lı. 
l:ır arb1nc'n ta:ı hlı ü t eCihıılş bu
Iun<!nğ:ıımn açık illnıdır. 

O h:tll1c,' ... · ~~'ou hcy<.ıu11anıe
si11c r .. zarnn d : .... ,.&·.ras.ileriıı za
feri tu.kdirindc diinp huritasını 
;ıel: az farklar Ye ma{:lılplar alcy. 
hilıc dc[ıişiklikl<':ı· dı~:ndn 1939 da. 
kinin t•ı>k<'ı l::ı.lde \'C milletl o,.;n 
tanı serbes11i~i idarc..;inıe da'·n:ı

UU< obr k bulncııiıı. tl"'™"ktir. 
. ETE.'!-: IZZF.T lJENlCE 

~ hir tiyatrosu 
TErE~·'"' nn.n1 

KI~ llXDA 

Ilu h'·••· • saot 20.:0 da 
O KADIN 

ISTiKLA!, C.\DDES' 'DE 
KO!ı!EDi K!SMINDA 

Bn .. k..-an" .;::.at " " c!•' 
OYUN iÇINDZ., O:lı UN 

llARP VAZIYET/ 
(1 tt:ıcl Sahlf~C"n Oev::nn) 

veSllesilıe Sovycl H119Yıı~a !.al.'<!' • 
ıru.z etti. Bi?.\nı ~.k.rirn.iu! göre 
Alrr.anya, sı1'f ıiktısa.dl ı.ebeplel' 

vimm!lcn lıu .bi.i~·iik ~üsc a.. 
tı~mışlı r. Bu lcşehb\İ; B. HHX:ı:Jn 
(Mo .ıs K<>n.pf) <!;;;ki <1>:.- fJrnin 
ta~ -.l!catJnc!:ın lbarett~ır; ceıkrr~~k a. 
t'<.t-maı'.< \'C bu~rı~ a~t üht~yac•\ .. ya • 
p~luıışl:ır. SeW:.fr!C('.'yşl t.ı~k:mı·dan 

lnt:h:fı\kO.:..: JtlZsm o!an b .r t 
bW degildl Bu har•b'.·n wriıhi ya.. 
z)i<l~ı zaman, Alman.yada hüıyiilc. 
.mse'ııJ:y~ll~-r taşrvan ·bütıi.n n.s • 
'.be!ri :a~re- OOııını:,;;nmn böy~ bir 
sefEll'i b . .; ı·.~ etmedik.l"eı<i oo.la • 
~"aca.kll'l'. 

kar ve buz dcryal,;n Ü7.Giııde 

190 Alrr.un tümen.in! ve ıniit!cf:k 
kuvveUerinl barındı.rınıy:ı ve ·b:ı.. 
Jı -:ır .ı.ç n yc.n! hüJ. Je< bir sefere 
Jıı:.,,. 'c.rrır.ğa .':ıı· ·ı'.ıı y<-'!duıı-. Al • 
'ıı~:nlar, tü.ı:.ıenl-en·r..:.n ~!'ğu~·pı a
r:a vatol! J.ı:ıi;ru ı:;:'l'l c;-ckıneğe 

ve ko~a ın<.•ci>u,rdudar. 
Şm:di hc-::·lresin aklına ;ıc!·.ıı 

scırıru şıriı:r: Acaba k"ıtl göre 
hc<ıüız g'•yd!ız. ilc.mcı~ olan Af • 
n-.. an ordıuları ta'ar!an::ın .kı -Jılk 

mevııilerr~'kle bahara .kadar ttrtu.. 
oo,!,iJ.'.X!cıklcr mi yok.>a, Sov; et 
tszy]k.i k.arşıı;:.u<la r.x"ıı.ttl:' mı. mec. 
bı.ıı· olac:lklar? 

1 

1 

7.l.3:L ;;". 

şi~Li - TÜNf.L fü\Tl( BU 
\B.'Ul AÇU IJI 

Ge<o ruaı madJ:y n sa k bu 
aabalı saat 6 da o:ııJ •• Twıeı !ı..Uı
ru ~çrr..ya mLl\;lfı. o duk, Ba hal-tı.n 

~ ı:mıwyle 'I'Unollo irtibat ı .. ıs odil
tl'.lf oldutur.clon Lleyoğ.wıdaa İalan· 
bu:a ı:~e<'Ck yoku ar Tüneıe ka<iar 
lr&m\l,qla ce 'Illn 1 \ u1ıta.s \·1e İS"" 
t:ıııbula iı b :ınc-ktedlrlcr. 

Birinci <k ecede el emmlyet \'Crdl
•:inuz bir yı>t 6 ıı yoğiu • İsla.&bul 1 
lı: i.tıiiır. Anı ıeıcr n!z ıJ.yul- bir oiP-\'k. 

\'e: hızla yoL .. iJ a,çc eya ı;a · tyor!aır. 
Kenc:J ı~n-e sıcak ç:ı;y .a. v iyoı uoz. 

F~a; .... 1\(.: kadar o a 1 t !ı la
rma b c ...,·e te \ .. c \..or. ' n.i.-
den e lı \ ı. e ı· r or \ , a-
ltyoı u ı TT vay b1 b ta.ya ka -

• •şllym y • y • · r doi!rı. <k· 
it~ Crerç p ':ı n .r'c t ' -ı..., ı 
ka ,.., <>f 
F ..,. k et. 

w il 
B 
r.d t 

pt1~b kt :ırr l z'a. 

he ı d ..ıi n t 'P 

To1c ı.\: tk o~i-l 

• Ü.:>r>:ü.J,\R C P • İ JE 

~ 
l 
ı· 

Ü h! r C iJıEt' C.C t !" .ıy 
ı 

• l 

t· 

lıcıı 4 

r .. a k 
d ıy 
scrr,.~ r durrn 1<.. hava .acınca 
\'C: pur ~ .... r i! 1 rne 
F~ ·at 1 bugun saııt ı~ de 

hare..~ct. · '<•P eden vapı run .ıı: ~
mas mec'mren :! rın sz t lJ e 'bı. 
ı 'ıl l I•dan). l ., da 
'bu b !ı va.ktlnde h • ::.Ct c-de. 
no.em.iştl:r 

TRENl.E.'l 
Uzwıköp. ü treni bu s:ıbalı ha

reke• etrr. •oLr. Anl;.ıra treD< ya
rım saat geç gclmistır. Dört gün 
e"vel Ankarn{!nn Konyaya hare
lre! eden tren heııfü .Kcnyal a va. 

şi yeralaımııştır. 

ÇALGILI Bi..tt iLK VAPUR 
ALEM1! 

Şdlıi. ~r ç'lk lenba . 
Ja~"nı.ştrr. lk iJct~, B bek \'C ci.. 
va.un.da otunn h~ K0prıoy \ a.. 
tıı...,.'a g ·;p ıgeh-:- lcted.r. Bu sa. 
Wı D<li!azıd&n ıfü poc' Y1 yııoan 
cI{amcır .. \"apUru B .(-tt~lan !?a. 

ııt 7,20 Yt>!'cu' r :ı.ı alımı •e 
C:ıir'ı:ııc1 ~· ./Jı 'kıım.."I'ııd: çn 1 3Jl 

a!mrd ·on kcrncn llnı<'!m ar ... 
'' "ı kf ırüve gel! fıs •:r. 

Dona le.rın say ısı l'l r~ 
cır. G r " 
g.cteıı A 
<.' ı1. 
r 

BUG.JN SA •T " DE HAVA 
VAZI"r~ l 

rar 
~· 

'n 
.... r. 

D .( T! H \ 
IL.\VE VI 

' . 

·. 

!'li·;ct' ıı l I\ 

s:ıbaht!Jü itıb.,.. , c 
ar ıııdn varır a 

v e\T) r 
·~, 'rr J 1t r t 

~•" ..... H .. rıı 
(l 1 ıl 

1 ri id iw ro lı e 
kaı!ar m : f 
milddctt~nten ~ı '~ril, c 
dt', t-•ın ·n l:ıt.'ğday at l r:. 
atlerlııln artm:ı. ' 
day ku.."Uma \'c , 

m:ısmd 1n dol! n ' 7İy<'tten ılerl 
ge!,ligi ;,vylenıne-kt.ed . Mtıkarna 
gii>i hS§bca bir gıda maddesi in:tı. 
Iatın:n durn,ası bittabi tıerviç c
di!emlyec•,ğinden Toprnk Mahsut. 
!eri Ofisinın bir an evvel un V'E'1'o 

mesi lizmıdır. 

SÜ ER si EM ASI 
Bıt SR!ı ~a ınıııdan itibaren: 

Halihazır vckıayie ait en büyük fihn -
V GECELERi 

Ca:ı:ıp ve eğk'nccli bir mevzuda hoş ı.alınel.eda doN 
çok güzel bir film. Baş Rolleme: 

JOIIN BROWN - CONSTENCE MOOBBJ 
~ ve Havaen gitarlarüe blrço.k genç ve gü2ıei artistler, 

tF 
V~LLY 

kadın! nn, aşkın ve şeıı Şl'l'Jnlann fil.mı 

FORST - OLGA TCHEKOV A 
ve İLSE WERNEB 'in yarattıkları 

BEL AMİ 
Filmi Ş A R K Sinemasında 

Bütün rekorları kırmaktadır. 
'l';,•W!I==--• !3ugün saat 11 de tenzilatlı matine 

I stanbul Beledig :Jsint:cn 
Taksimdeki Eski Mezarlık 
Arsalarının Satış llanı 

Beher ll'etro Şart.na.n1e, Proje 
mur'-bb.aının ve.salt' cvraC 

tahmin bl'deU İlk Tem, Bodeli 

150.00 
...,~ ~· ·-

7'1000 a.ıa 

130.00 6305.00 5.0f 

P&lıi•ltı mahallesinin Şehit Muh
tar soka!mda eski Mezarlık nrse. 
sından ınüfre-t 7 pa.rsel numaralı 
ve 822 ınetre murabbcı sahalı ar
sa. 

ç nısıısı yok. Adam he-= ı tcb!ıı ı,n bir il . 

(1 iı:cı S;,ıhift:C:t-11 Dc\·;ını ) 
cıltten ıııilrd,kcp il<? pek gü:o:el 
bir felçıld.. ciL leı;ıniş hilli ese. 
'i'~nt Prusya ,\kadenıiS'i taı·ufı.n.. • 
<k.ı 9iinıieııleıtı llkadE."nıi ıa,-ihi. 
ı.i, Bcrli n Şark nıii ::esi nıiitl ürü 
profesi;r Sarrı: t arcııindan ilı da 
edilen bıu:dan takr:beın 40 ene 
önce Afy1Jııkamhisaı· dı•arında 
bulu.,ı.ııuı4 l.ıi.r Rr,.-nıt~ lııh<(inc ait 
bir heykeli ve Boya.:köy ha.jri • 
!JA!tn-'.l aft ?teşriy-•· tic T.-'i"rl<: ... Al.. 

men rnualted.cstrrc tııt bu· eseri 
ta.!:dinı eylı.>nıiı;tır Bu n<'uık:ct 
'ilİfa1ıcst1idc1l çok nıüteha.\".,'.JS 

0 
• 

lan ReiB cu .ıhııruıımz aı .. ,~.;ıı , • 

lm·a f<'•e':~ 'ir ve talıa.,siı.sl"1-ini 
~,ild"rnıe:~(? Berı; R" Y'ik Elç~mi:: 
l/ii r a .. redeyı lı l'ıas a 11J.(mıır 
buyur ınu;la.rdtı. Ankura 3 (AA.) 

T~vay scter!erinin tatil edil
mesine yollarııı kap:lnmmn zcbep 
olarak gi.iskriliyQr. Evet birçok 
:ı'Crlerde ra:.·ların n ltı ve ootıa üs.. 
tü b:le bet-On gibi sert buz t:ıba
kalarile örtülrr.oii~ler. Bu sabah 
\•alman ve bilel.;ilcr dP scf·erbcr 
edilerek yolların :ıçıln.:ı.,tn3. gG
çilmiştir. ~'ak t İ'.Jaı'e bu .i.şt.c de 
ı;eç kdır.ı,;lır. Çüııkii istaclıul gi. 
bi koc::.man blr ~(", riıı rç:..~dc kn
lJI\ ı tır.n kapumasuu ,, iıep ı;ös.. 
!ermek ,;adec•! guzcl oi r b:.hane 
oJ.a.hilir. 

1\lıı~aıı.ya, Rıusy .. ı soferi.nde ik. 
tı<Ia<li b::ı'<•ıı-.<laJı arru ctt'ıği he • 
defe c~· ""· "'r. lJ.kr&)'l>.ının """· 
cın tnpr~r.dımnı ~le geç':rdJl! dü. 
~iinülılrse bu sdc.r Alı:m.ııyıı id:n 
b..r mııva.ffa.k ·;et ı.;;yılabU.i:. Fa. 1 

Sovyet ordk.ı.hı.rı ş'ıınıılde Yal • 
lko,· relır'm. a~rıı'k o ıbölgeloki 
A!•rnan k 1 ~ mcvziJ .... rine girrrn"'~ bu~ 
~uı:uvcrhr. l\fo.;h.-0v:ı ı:~rl)Ir.de 
S<J\');Uer Orel • Br'aıl!lk • V!.a:z.. ' 

Pıc-.ngaUl 'nuhalle::inin Sclı:t Mı.. ·1 -

tar ro!·:nğında 8 parsel num:J:ralı 
674..00 n1etre murabbaı s · b or. r r ,. P~ra ç·:l\.a ... ... .,e Y zat.tı;-

1- z n L ..! 
cu ed en ..._ .ctor ..ıın. K:ı ll~L 

e h .. st e var a lnt. . 
y,1 8Ölı1re • lnl Olll· 
L Y • e t< <:eli, :n, ae de •~ine ı:ı~ 
ı.. l C ... eıl n~ , '\-a-
n.ıı~ uey r g 
kend ~e b :t r '"' b1r l:... ~n!ıı 

akar;.ıc •tlııdıtını ııord!i 
Tnte - A n A' ht bu lcadUJ ac ;_ 
i.i.• r l!J ; a n c,1 1 rce 

l.,:..ıı r nT ı;,,u koı ıır hl ı. 
f nr..., on ı d.ı 

dııy .. u: ~llrJktar. ı&tnı 

- ı\b (''. 1 " k 
rn , l .un ne d.\ir ('Oit c.:.~ı;';-
\:C • .ey "' Lıu e den -~ıv-• a :ır::ı ı· b 
S' .; f,,,," 1 d rıı...:.ı f'~"Tı: nn s.ır:ld~ . 
yo.lardı, bı Oıı 1

:\ tanıı ş &!lır 

AA· ~ ·ın 
bir ..ı.n Isı 
~ ~. le 

• • • 
L • a t et tcalcla.rmdan 

'' ~ c'"inlen. r ';c-

( 

!~k ' 
-ı g; \; rte
' 

rine ıokul.ı u lar tconU$uyorltır: 
- Annec·-'1m, bubann affediyoruz 

d<'g'. ıni? 

.ı\nne-s1 rJ.)lde1c1 krr r~ek'r.:rindfn 
n.ü,t:kGt:C'p lıi. yilk b!r blbt<?>tt dudo::kla

rın~ g r c-k -v \ı l a ';Sp:U ve ra 
ha.l•! h .... tr ınlrd<landı 

- .l..'<!L ·'·ITW:.$ım. Slır.d! Hey. 
bcl.1 &n1lanııda ebcrll ..ı ~; .. • n· ı:vu
,.aD •O• ır...._ :ne~'lrıruı .... lCıc gim z 

o ç. · ı.eı· .,..:ı...,~ı. ve ı..Z\ .ı.., :z:\, 11 

i :cık °'cf""i.e..: .. c.ılar ! .. ~ 
\\: J!.ı 0ZI>()(f A .. R. 

Yüz'erec ameli'Si, hC'Sapsız va
.:tası olan Be· ·ıyc \"C T ramvay 
İd~ı-esi egcr e-c-velc!c-n bu ihtinıali 
dü<ünt'r<.~< iyi orrac ·e cdllmi.~ ol
salardı ve 12 • 13 ~ ıl ,.,.,.el W bin 
Ura verikrck A\'ruı)ar'Jn getirti
len rr.e·hur kar mr.kir.~i bir kö.. 
şede unulubp ka!ır.r.sııy<lı imdi 
tramvaylar da dur•nıız halk da, 
Belediye ele İdare de mj l<.ülat 
çekrce.zdi' .•• 

Haltiokai.lcr;ıı i>u cı ifa<leoi l:.ar
s:sınd:ı bu sııt rlon i ımi: 3:•l·~'a
;ak :.l:ık:rlJrl.arın r. .. 'il"l crl1 kr:ti ... 
ne k<>~rn ay lı·ı· va~ife bl i.) r \-C: 

Art.!!; Bde.l \eden bu -. · zuda 
biraz h reket, !aal .-e; lx'klı)o-
rt...z. 

kat iktı>sadi lxı.'<ımd~ıı: l:ıı:nam • 
ia.ıım· · l"ts< '" !E l, nr-n bu ~-c5-:r 
,.~ · harp b~Lrrr.:·n):J. ':ı-. Ve gıı.Je .. 
~u:~ b }ı:;,rd.a blt.ccc ,. de umula • 
'l18Z. z:ıro, !JCn ~ınr.: .. n ve os .. 
';ovarıın c i:;m:ı> ıe S<lo\'yei rejı • 
m : n~.:ı :,::ı' ıltr.!\tı~a_-Nı, So\rvc-t :lG. 

k-rl t 'k· a "'!n mlıa c n3mı • 
vacorfı bu· J.;. ş b,.~ıır. la t"'ıoorn:ta 

:m1,~~·1r '"lır. Ş-·rk C'l.]"1 1~nd:.! 
Alrrı13n. a:naın::ı.rn1 Eov;-et ı1iıs'a . 
t'n6 'Q.'1!'".r '<li ve <laha fr, .. a c • 
n,i';-ı~ı n !<. için rrr-i r.pl ~' 
,...., ··~ık .ınf'\"'Zıl-...rc yorl ~ 9 ., .. _ 

'.:ü'.::"Ş! müöafa" Vl l!ef\Jll'OC'e ?T''("(' ... [ 

ma • R<>j. v'e de-/,= .;Jer: iytl!'l.."'T. 
Bu 11.rt, A 'meo11ların 'kışlıik me'\"Zİ. 
lrıı .ı1~l1 be!.:i:'i <!-c ... ~ı ır't.t::lr0bc 
.ha~"r t ,k'l etmek cd\r. Eğ<r 
Ruela: bu ın.c' .tile.r.i <11.."'taık .\! • 
re_, c-..ıı<l.uir .. 4mı ~ı~ gr .. rlıe sii • 
rt"I" -~- o z ""a. Alır.ı.n ordu • r la!'lTI!.."' 1· l!'<: mı:ı1.'ZiJe.r.·.nde tutu.. 

ı rr ım. v.,'""f"f.c rlr.:'~~ Jr.t:C'..)Ulf' olduık.. 

Jar ııı. hü:krr.~i'-c:lı'.i .r. C ruı:ı-tr. 

Ta•rırırog . Ifurltcf . Kurıık haltı 
.ı.c: n de ~yı i m;i~aı ~. :·ü1·lı!ü!e ... 

1 ı,·ı: r ,\ ı1wı. 1a.!' kı~l.1.;. ın1E'\,!le-r 

bu 1 .J.du . 1 
Bu " . bi.ı. m •re.dek L'- 1 

ı'c , .. :oo kd 't ;,rlvy.i ç~btı.!:.: ·lx'-
• T "'m"' ,J, rdı; çr n-kü n.~11 :nf"\•z.i_ 
:~ "al. l•"k nı ,.c müdofaa 
...-'n · le ·ınd~ vı>k ~ lr~ı."..lrl:. 
Bu üııasmetlc l:afl hıiki:Rn w. 
r&\rnr!~ ;.· k s!ık 111ev::'lfor (' . 

n !:zrle bıJ,• Ltt, ~ 11.a loı bcrı , .. 
r::ı:, ~n· ,cm~''' bir iıf t hal '1 

' ,.. J: c- ,,c.Jt rıtt '1--ıre • 
k ıl • ı.· , . .,,_ 

el r ''KMl kilo ı rı tı-c t .l.u L.ı ,u ıL. c!ır . 

. 
t 

150.00 6305.00 5.06 

150.00 7220.00 

sa. 
Parıga!tı mah:ılle_ .... in Sc .. ı!t ltuh
t r tı .. k.:ığ 1ndn !:t p 1 ııun '"a. 

R"T..ı.cıo metre n11r bb:ıt E:ıh:-!ı ar
sa. 
Proııaltı llll>hallc inin Şohlt M~lı
ta ~katında 10 P•i1id nurna?all 
796 00 tnf'tre mur9.bbaı ıah:ılı ur-
sa. 

T;ı~m:11 b cl:t-rl- !le tlk: tem!nnt n.- ·~ tJrlan ,~f' roc-,... 
hlycleti y 1k::ırıda yazılı T:ı -sjmde t~k: r. r •• ~ tırs.ısır ... n rrufrez ~ 
'7, t, 9 ve 10 ınırst'l num.,ralı ..ı pa.~s. at' şel"a4;.f \·rr11ile bb1al&r ·n
şa edilnıek. üz e K:' alı .:.ırf usuli.vle er lı:ı· j n kontJ 1 u •ur i 1 • -

lelrri 12.J.9t!? P:.2:'l'"le!"! rrn.nu !-.tt<t 15 de İ·t:.ınbul 11 l }el. Da mı 
E.nC'nrneui o<l sı:-ıda v1;.•ı1l~cn~ti!', 

Bu an ı r..ı. ~ • ıa ·tn <', l'roje ve~alr <!'\·r11k ytikarc!..ı hJz11a.-
rı..,da g&:erHen bctf.e,'c ti ınden lics p İşleri M~dil hı. n: l 
:ılır. :tktır. t,.c a. ~. Lı,rc. ı...k • s c- he:.~ s;ı:Un Bı:- • e İ r r · 
ciı.: ~Ugu de ~ un '· bı ... ter. T. i..ıol 1n Hk r• ~ 
ya ıcktupları. lı ~ ~ proJf' irc ,.e k n 
zrrı: ı;cıen d~<' .,. ~ :490 r.11· k'ln :-.urı 

res h ır • ., c .c. • ' • ı i r a 
kadar D<.i. c..i. l! ... ...ı l"flC ' c cı·3r~ 



o-i-.SO 

İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

HAM --o. j 1 

Turk ye ç•V'11:Il : lrKF.NDER 1''. 5ERrmıı 

Ey anlat bakalım: Şu evlenme işine 
nasıl oldu da karar vercin ? 

r 

'T<>IDWı>ln nır.hlr!mire boıkJe>ıll. 
l \Ul'll:.eudııl ~" ck>'.t •nunca b.tr 

"""''ttt";'i ok mWW, m•· .ul l.kıkın 
k ;ı '- .. ·un ~ta.ak: «Rr~aiet ••• Rf'Z:a
lct ... -> deye söykoni:yo 

Duvardak, saate bö:·'<1ı..n11: Seldz bu
çugu geçıyur 

K>rı:.:ıru< ylcc .cıktı aauııa. J· ş -
nuyon.ı • MJ4eı k bizı yem<.,ğe ıja.. 

·.t'I ed"" V o• <I~ be sa:ıte lı:&daı· ca.. 
J ')C\r, ElbeıLe ı.: rtl bı glb ... c -
•J•J§tır 

Vü:on ilk ·oce Tomao~u &Ottinot\ 
ndlslne: 
<1$eninle k ıuı&a Jı:;.Jaınm vez. Hele 

o\.ur rakalır: !'> Jeın: ti, 
Cu.:ttiıun·eisJ, Yct'.E"nl ile &(·al>G neler 

k•muıoıacaktı 

* 'l'ou,.son yoldu gelirken. lıe111a: *..Aın

fX!;ID& &enin htıvbet: d h· .:dtında ,cap 
edt:n 1:18.hl!ll tı ben ver :e!i:."ıı, Sa.km 
ıen beni. Y"' :...'\.C, • tlk:l nn • .,!> Jf' ti. 

Biraz .\.'fi!':\ V'il 0':1 ?·nl btılrti.J z;.. 
li taldL . BI !<at p grı(.J ('u · h Te-

ıti1 vntınd"kı kJğı.c, k t lıe ""ı. 
- A1 bııny. heıı:nl"7· D h ye 

na gander 
K:&! p e:vru o.ldı, ı; :t3<' -~ı S>ı·ada 

Vil.o:~""! 111 •:üz:c ı ilAve eth. 
- ;.. Mık ~'11o:s.ı1 odail~d.-. . ktirctf...aıte 

çdtiüyQrtun. Be... anydll olursa yanrı 
ı;;elmesJ :ı.1 SV) ıisin 

°"'11. K 11'~ eğ erek çklı. 

cei:>kıe E'>Jr:&rak uo1.l.11yı.H'du, •. Yiıı.U.nıe 
o dak>kava kııdar ul.kkatl' baltm><ıı.ıö-

Yan~ li.Qkul tu 1-.. bkcl( n dişi 
bir a>rtlanla ka11iıl:lŞ!ll.Jf altı! ürlt!ü: 

- }ı"'a.' t n}şıuılın bi jı,potıa benz.i.. 
yur'l! 

D .. ıroaı a. lda be ı<:i bil'~ Jaı..on 
k VD'l' ... ccıcıttun! F tkf4f, bab&iııl 
~ .1\.n ;iır . V k1 yleo b~· }.ı· 

pon kad e evlcnmi • Bu kt.l. illa»" 1 
ya)'.. gc1 njj. 

-· Ana Ull,11 tt• J\yc-9in gut:rrll ol- J 

ma•ı, japon Juınıın y.ıeatmn•mn kafi il 
gPhnez. nı.i?. . 

- b:"'<.1. dl şur.dt\ği.ınuz gJc ot y-
d~ bcıyle Japon dUJm:!' ıı:ırun ı,~,ıc- , 
cUiı1 lı1r zan.andu ben de eudi~e düı
aerdim, LAk~1 Yokohlıma annesini 13-
n lJYOı' o p~k '<ilı;il~-tken a1mesı öl
müş .. , Baba • oou bir ;\merikan ınU,. 
rebbi)ı~ i e bu)"litın~ ... Çehrt•s.1.r:tle
~ çtı.gilercı.en i>a§}ı;a onun japonluk!a 
ak..ı:ca~n )·oktll1', amc:u:ığım! 

Toınson çok a.unı.u.ca koı u.;ıut tıı. ) 
V!Json bu Uhatı alınca •aklnı.,.-u 

ve bana dönerek' 
- .&:IJ nuızur gıırlttılız Ati ! ue&, 

Bu sırada J3J)(lnl~· l::ı r.r<J.m, c;ok c ık

f.i.r Den fa.nat.ik bir~ ;..ı·n dcı:i1nu .nn)- 1 
m<.t, yeğenimin de .uh· japon A.l:l.ıyl, e...- ... 
en.ne- oc !ç bt m..ai tarattru: oia.. 

man 'llad<m. k: oobanız • 'Yle>"kah 1 
imı Mesele yok T b~~nız ja-

Timoçenko 
Din ep re 

or 
oğ 

1 r 
at 

General Vavel'in Çin ve 

Almanları 
bil cek i? 

büyük 
Hint ordularile 

muhtemeldir bir lıareketfe bulunması 
1) "'°rlt "" ;;ı.nne 
K •. g0rc lıazı.lıklı olduğu an

la ıbn Sovyetrer, bütün cephe bo. 
yv •1c" ır..evz.ıi ve Aü~uk de ol.sa, 
cidal taarruzlara devam ediy\Jr 
Harp talıi AlnıuıılJr;n alcyhiııe 

diinmuşHir Alman <»duları, altı 

aybk yoru,.ı ve ~ehı muharebe
lerden sonra t.aarı mlanm durdur. 
: :ı.kla ı<almadılar; ,:cl<ilmiye mec.. 
':.ur oldular İhtiyari oldu· ı söy
kncr, bu rie'at hareketi bazı n<Jk. 
talarda m«buriy<'t lıalini alm* 
tır. Cepheyi dli.xelt TlCk ırıaksadile 

yapllan bu çekihne esnasında Sov. 
yet ordular1, Alman kuvvetler ine 
durmadan hiicum "t•ı:<>k!'Cdir. Bu 
yüzden Alınan orduları önceden 
tasarlanmış olan kı.şiık mevzileri. 
ne lıeı.uz y<>rlc,..,rnemijler ve is
t · ..ı bi.,,· ,,_.,ı._• a c<'ph i ku
ra'""mışlard :r. Sovyet orduloxı 
şi:malde Vollıılı.ov nehrini 50 kilo. 
mcfrc garbe geçmı~, merkezde 
St. ı.,a - K lug,, battı garbme 

d jr, Biz Savyetlerin bir ay daha 
ciddi taarruzlanla bollluraeaklar.ı.. 
na, bilhassa MMeşal Timıx;<'nkcr 
nun Alınan sağ cenahını Harkof
Tag:ınmg hattından Düıycpere 

doğl'L atmıya <;alışacag111a 1nıv 
vetle ihtimal verlyornz. 

2) Libya cephesinde: 

Vl:.wn ~ol ) gii"'.lnflyordu. 
- I./e •nlllı 1 bi•·.. \rt.: l{Q· 

oucnb1lirirıt To ıısonl 

po.ı ve ~nf:ı .1\mcı1.k.oılı oıs.ıy<lı mü
san1 h.... erlc-rr 1.<ı • m ı\oğru'"u 

Vılsoo biro.z dah<.ı y.anunu svk...ıldu: 

- Gerçek, ~ı:hı~ıı....:;;le j P4 nclı!n z.i-
1 

v~ı n", cem,pta Harkof ~arkıııa 
V'e Taganrog önüne sokulmuş ve 

'--

Kır,mn vs!·"C·r ç..ı<ar .. u-ak K~r~~ \e 
l'M<losya liınanlanı.ı işgal etmi§. 
lerdıl'. Böykıllı.le, SovyeUeı· Al· 
m:ın ot'<lularının bu ı.•kfuı ,. ' mü
dafaa tcrtihatı zafınd.ın istifade 
ederek \ ebbüslı ele alll'll§tır Za
man zaman Lcnirıgrad'da, Mosko. 

v~da V'f' cenup!" taarmz edrrc>k 
Alman kuvvetlerini ric'ate mec
bur etmekte ve Alm:.n -0rdtısw1un 

kı.]lık mevzilerine yerlC'§n;e pliını
nı bozmaktadır. EğC:r Alman or
dusull'un bu şekil noksanları ve 
zafı de\ anı ed'r~, Sovyetlerin 
Smolen.->k'e ve Iliıı;t-pcr 11<'hrine 
kadar ıh;rlenıele1~ halt<\ Alman

farı bahara büyük bır taan·uzu 
girişmekten menetmeleri ihtimal 
dahmndedir. Almanların loş rr,ev
zil(l'ri şark ken.'.ln N"ovgorod • Ri
jev - Viazma - 13,ı:iansk - Orel -
Haı of - Taganrog'dnn geçıy ıl'sa, 
Sovyetlerin bir ay zarfmda bu 
müdafaa hatlarına taarruz etme-
1.:ri, giyim, i~ ve iskan vaziyeti 
gayrikafi olan Alman ordularını 
ric'ate mecbur etmeleri mümkün· 

İngillzlerin ikinci Libya sefe
rı Alman ve İtalyan kuv\·c•Jeri
nin üstün taarru. lal' k'lrşısmda 

n'.>(( 1 fıp ıılarak Bını:ıni ~enııhun

da Si<tc, körfezi bölgesh1e çektl
mesile netieelenm i~tir. Epoyce 
1 •rpalarırrıış ve tank kuvvetlerini 
1 . .ıyl Ptın · • olan G~ıcıal Rom.mel, 
Ag.dabya bölgesinde mukavemet 
etmek için son gayretlerini sar. 

!ctmektedil'. F&il t ç .k zayıfla
m -, ikmal yolu yalnı< Trabl11s
garbe inhisar ederek uzamı~. nlal
zıeme ve erzak~·a fakirl~m•ştir. 

Almımya yardım kuvvetl<'ri ı;öıı
del'İnciye kadar İngiliz ordusu 

ilerleıniye ve vaziyete Mkim ol
mıya devam edecektir. Böylelikle 

İngilizler Oıia Şarkta sol cenah
larmı tekrar sağlama bağlam!'} 

hulunuyorlar. Fakat zaferin asıl 
meyvasını toplamak için lnı:iliz
lerin Trablusgarbi de alınalan ve 
Şirr.a1 i Afrikac!a soıı Mihver <lu
rııık taşını da ele geçirmckri la
zım'.! r. Almanlann Maltoya ·arşı 

hir tc~ebbuste ouluı\mülan hatıra 
gdebilir; fakat bu harC'ket ihti
mali karşısında hr n B.11-

'toır.son 

- Çok Jl ygtı.lsürtllz. OU'ılCJC.tgJ:rıll 
J ... dl. Ilalbuk.ı. hekimleı· rize .WJt. ,"D-hat 
ı siy tırlşicrcı. 

- Evet Ammn, ıı; ietir•lıa\ ıaıı.
y1,..r ll · .1 1 eınlek~t işleri. 

Sonra 'J rJen J:U erek sordu: 
~ F.y iln- Jt "aKa·ı..n: ~u evle:ı:lll'A 

1ş 10 c'a, • .rar ve.rdln?. 
r Ol ,..ınak f t Il.. bulım<:.._ 

Ç'e". c JtttolM: 
- F.vlll'kten 1<01'kuş11mun ('İ*bı 

ciilan...::t görı-ıe > :U :r: ı !lı r .... 
t:ıt, h • cSDtl lio ttylc n'anesiıce 
b~~ı , •iyle nan.~u. bir .tıile 1e kar ... 
:ıl ılın: kl . B-. L · . n ka. r ay-
d~ · iiir:cly~ k evıencmez<lim. 

11 sırada Vı!sorı a7aja kn!knnştı ..• 
Odruun lçiıvıc, ellerin' panta .ıunun 

yadt bir Aı....e ·ka! .. ılyeıti v ••• Kes-
. ve zeki bakJGla tlen .z, ce-

lll'l'ellnJz de bunu gösterlyo ·'. H < ''I ı 

l)ı J:.pon k,zı ol.sayu:nız b~~ya. k.;ıdar 1 
g<•I k cür'et.mi ııöslereb1lır nı.ı:ıdl-

~ · 1 
G llt. r <' ,. t ı ':Oplıyac li • 

Ben ha~alımı .ıo l ona b.a .ı .T~'lŞ 

o 1 n n .. dedim.. c beni cehcnueme 
gOtlirse giderim. Bir korkum yok. A

T lkanın !;el€ırretinl diişUrun~kten 

)j d hıı ıiil , nce"" d y ~< Babam 
vatanından bailca bll.· şev evmf'lı!_i~ 

ölfiırken bana bu •• ı;ide ba :ka m.i 
tas bırakmadı. 

Bll ıöı V1lsonı_n çok hoşuna ıttu .• 
Tekrar zili çaldı. 

(Devamı vn.-) 

Tr .mvay pa 
Elekh·'k, Tr vay ve 

Umum & üdürJji•"ü.nden: 
Tünel İşl{. tme eri 

L&--11 ~neslnd~ \C ılm·J lan.tramvay p:::~oları 11.1.942 tarih. c.n i1'tı •en 
rr.1 be.• olmayaca i4 10 1 942 ı.Jrşnmına karlJ? eski p :ı;o~cı ıu '"' t Jık, T an1-
v ;J ve Tünel İılet neleri t ı""lJl ... ft1dilr1Clk ka:Iı.'mine mlt.:aca t dt'Jf U:r-Umesi 
U "' olanlıı'öl. il<\ı olı ur 46> 

Belediye u;ar idaresinden : 
Soı;uklar ilidctı<'! e- .am pctiyor. BTr çek abonelcrimtzln 

p..tlıyor, saat1cnn d ı "' 1 ko• ım;..k f<:in te-dblr alına,a , luı: 
%{; bir kere daha hatırlatırız. t43> 

HA Ş, O 1 ' ~EZLE, G 

dondan 

unu ~b<:'rıt ;(' ınıi-

' 

IST 
ER ... K ve 

"'ISIML 
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1 

(F.RKEK KISMI. BEBEK) = (KIT. KJ:'i'H _ ARNA Vl ITKÖY) 

Kış Sömesır.ı ıaıııı n.>snii mekteplerde olduğu gibi 8 Kiuıunusoni 
Per:;embe sa!.Hthı lıitect'k \"C o günü derslere devam edil<'cektir. 

---------
{?araka yaptırılacak 

Ye if!~öy \H:oteoQ oı ~5 İ tasycnundan: 
9,1 Oi:.! ~r.r h l'n ,n ı;unü sant 14 de Y~il i:öy Meteoroloji ~stasyonunda 

263.ı.60 ira k"şif bt'<l<'lli Y~ilköy ?ırteteoroJoji istasyommda yapılacak baraka 
inş:ı aç· :ıt l ı< rrıC"VP: konulr. " 

MuKL.vc c Ba:·u. , iş ~ genel. hu.c;u ı ve fenrıt ıs • amcltrl 
proJe 1<.eş:.tt huJ .t.11.iJ h.: owı.a müteterrı diğPr ev.;·ak: datrede gvtiilecPktir. 

M ;ı ·kka te,1 inn~ l.:SJ lirdd1r. 
i ' · l Ier· ı.:: t hh 'c. "ffl ~iralık bu !ve benzer iş y:ıutı~ina dah· 

1datı·1 cı. 'en .. ıı ıc,ı oirtuğıı v@t;<ikalara f~ti'laden İstanbul Vi'·· ~· ~ :--ıcrıat
'a l:lo: • e ta· ,:nd• n tatil g"nlerl har:ç Ur. H'.ün evvel a ış ehil.Yet ve 
1941 yılınn 2i\ T.rnret Odas1 ve&i.kalarlle gelmeleri, •11402> 

S•hip ve Başmuhırrlrl Etem fuet 
P.erı ic."f! - Neşriya(. DirektörU 

Cc•·det K AflAJlİLGİN 

<!ON TELGRAF MA'l'BAASJ 

o TiZ A 

Yeni Nefrivo~ 

Perd<! ve !. ... hne 
Bu resimli slnMıa ve ti'yatıro 

m-cn,ua.:ınm yeni yıl sayı~ c>k 
7Cl"' n resi.m ve yazılarla ç 1 ı;: • 

m~ır. İçinde profesör Sal'ih Mll
Tat. Selim Nli:lıhet C'tt>r<'E"k. H'lk.. 

met Feridun Es, fhn '"m Fo:vi, 
&.~t M<>ray, lv'. e8harc T ı. 

Vasf R Z-cbu, Fru.znn f ı i 1 

Ref'k Kemal ArdıınHt.n'm degerl 
yazı.lıan vardır. Tavsiye ederk. 

-ı •--D-K......--r''---p ' 

Bali Ce al 
Nevralj• ~rıklık ve Bütün Ağrılaıı Derhal Keser LOKMAN HF.Khf 

DAHİLİYE Ml1 l <,rc;ı 

tcabmcla ıibMfe 3 bp almllbi lir. Her yerde puDu utulan 1ıtrar)a isteyiniz. Divanyolu 111 
· v,·ne ~al"H ti: 2.5 6. l' '! ., 

b ÜYÜK ZABITA ROMANI 

ra t· ı ı, 

JOhn Loıni?lS oy ..... b cı ki. - Ya~ öyle. yaz k r d1.1! 
dünymıJın bütun kwı.ır -~ başına john Loınms UZLrın Vl z ... ıt lıır a~ 
!ivrulse. vız U"<'ıtr., H.iıç bir kötü lJ.f- da.md11". Ayakları fotinierc gcnıi cJı ... 
tan aıbcwnaz. Bcli'lc:alarmJll ~una rı.klcr g~b: gttınişUr. Dizlerine ka .. 
aJtmenM;re alı.şm11tll'. Fakat bu bal, ı d:ı.r çamur içl.nclP. ~.\sık suratlJ. HAIA 
onu bo&Wla 'dOn §eyleri yapmaktan b ı.cl;ı ~ ır::ın ppk:ı.sı, şeklini kay-

asl.ı menedeın-emlışUr. P(.)lls ırı.i!ettioi bet l.o: .ı\nurı .. nun ç.n bun:a.rın 
bl:r.n .bi. bi.dl.ğl ll;in, l.o, .ıiiS'll kov. l zerre !<: •• uaı· ehem, llYett yok Bu ruı.ı, 
n•i)'a cr-~re: edemerii. Omoxunun ü- onu Br~ ... 1ay· İıl<Dar~torluğunun en 
zer .11der~ ır ·ıldar.'iı: 1ı:yi ıa:.ı:ct.Ki1or·nden b:tis.i olmaktan 

- BL t; z tecl C be ~ v:ı... 1 1 ede ez. İJ g ,ı 11 '... bı.ı ııdo.rn.a ver-
- Ya ·1 "' b n:ı. • gc . ;\o{ufaıı::... g ! Ir ı. ı lc ıasıra ald~nmış ı 

b;ım var Bı>yun "~ ~r 1ı nn1· • h -. yinı• suy~ sab:ına dokun· 
b• mın "·a asJn. k' C ı, uoyWl 1 , "<'ı•"ndı'ı-~en , ı k"- ıri, n ve { 5,_yı , -."< ıı~o..ı 
atıkımı doladu mı ok Ortbas etmesinL bllir .. 
narl::rrnı ludi ~ :ı mi mesele K. 'na2. 
~ müttu~ #•r't rdan g .. 'i k rlü::"'-- - Benden n i tiyarsunuz Lomnus? 
,. . ..rnn öbur .ıeun.r gide"bih 1 - Hi~ 'l'()lt~nay, Ge~iyordum da .. 

~remnUDiycıt.ıc b Koı (.ı Ll- r l baı ... n..ian:.ıR oltu, ben 5eııi 
t ı • "nıtan. BJU.vornm, seni hayrette bı-Jol'. Poli::i başı il!'t!tıl .ıJ • lcı.u...ı ta: ı.n ... 

_ Bu rcng~ bozu~-.. pıs şeye mJı rakan bir mesele iı.:ln JCÖl'ÜŞnliye gel-
muşamba diy en. c ... 'etine m~al- din. 
lah. Bizim koltu

0
un Cilllun kadifesine ~ Hayır, hayrı, Ut..kt allık• Jc--

dc e-,vahlıır oı..un! l<o' bir •in' :ruk. Han.;• nl"·Selc benl 

hayrct.a dil-ş(lrccek? Ortaca ne müt· 
hiş . · cın •. yet, ne de esr3r prr lt"si 
"ar. Şu Collar~n denUen muruğun ö· 
Wnıü, ea~ılacak bır iş degil. Se:ıı de 
ayr.i fJk..TdE 1. Dereden tepeden ko
nu:alıın daha iyi.. 

C zt:trcı bu aöz!t !, l .. m~·sc-
lesine zerre kadar aii!k., g stermi· 
yormae gıbi L~ Jyordu FaıtJ+ nu.. t· 

tl.1 sözJ.ı '-"' •· 
- :--:. n icn btliyoı-::ur." 

- Ne.·cden mi biliyorum? O .. 
- Coliar~nn"ın ö!öınilnün b. 11 alA-

kailil.ı. etmediğini sana kim s6y1edi'l 

Müiotliş, gazelec•yi beyhude toJll
mış. Onu ba,tndan ı::avmak jçhı nU&t· 
manı.rı daha iyi olacağını blltyordu. 
Fakat kuı'D.3.Z gazeteci yine daınarı.n..ı 

baı.tlı. 

- Kır;J mı söylad}? Hiç kimse ca ... 
ıw.ıi .. ~ fakat ben !iianı.yordum ki.. 

S.i1" zc;ten keOO k:.ıfaN2do. olan 
fEt.Ylt're inar.ırsıcı:z .. 

Gaı.~tecl içini <<'kerek ;tiraf et4ı: 
- Hiçbh- şey dogru dtğil, maalesef 

öyle. Dernek Colla.rsan mesel.esi uy ... 
kunuzu kaçırıyor, Demek Ok! Oak 
Hall'de bir esrar perdesi var. Demek 
CoWa.rsan öldilrilldü mü? Bence bu 
mWnkiindür. Bunda olıımamazlık ııö

r-einiYorum . Yabıız .• 
- Ya1nız? 
Torkanr.y'ın y\izünde hlçbl'r !ı,iıı ese

r ;, zörülmü.sor. Bu .kap:tlı bir YÜZ. Bir 

şey sezmek kabil degiJ. Yalnız miJ
fct .. 1 al ka ız giirU.nnl ı en 

de merak uyand ri.n b.r d 

- "'le. .. <)uan Thı)rr'un Cöll.ar-
san'ın nıw Cdfi..ir bıld!kini an1ıyamı· 

·u l~· • Pda ır 1 · >n va ... 
purund: lt kama nda b ... ... c .-
t.rahat erl yor. 

M"Ufcttfşlıı yüzLindc1. b1r t!Lrcyiç 
gı.; \ f- • d( l mi? P.C' li değil. Bu ş.e;y
tan ,,.azetet.•i john t.eımıns, nua.n 
Th,JI'" 'un bugiln ı·:ı, ·,Ji..on c.;t.... • nı 

ve onun bu ailzel gnybubetirı.e a , "lf"n 
kendisinden şüphelcndtg'.ni ne ·>ı 11 

bi1iyor? 
Torkanay omuzlarını sil-kb'or ve 

pencereye giderek alnını dayıyo.r: 

- Şu Ouan Thorı· da Londrayrı 
berbat bir havada dönüyor; heri/in 
ta.Utı.. yok.muş. Bir (. ':1ayetten dolayı 
hham cdileceğ:nt b:Imiyerek Lond.ra ... 
ya dönmek ve vapurdan çıkar çıkmaz 
yaık y• ele vermek. dtltrusu hoşa gi
decek bir ıey değil. 

Müiett~ bu sözlcrı ıni, yok;,a dı.., .. r
dak:i yağmuru rnu dinLyor? Bu d k:· 
katla gazeteci müfett'.atn yi.iz\.ınti gôr· 
mek içln bir İngiliz Hrasını bağııtar· 
dı, :unma nafile. 

Gazeteci bir siga<a tüttürürken ya.· 
vaş seele devam ediyor: 

(Devamı Var) 

gi.:l 1 r-enubunda durmt.ıarı 
büyük hata olur. 

<aha 

a) Uzak Şarkta: 

Dcrulebilir ki, Japonlar narbe 
girdikleri ilk güı:k e temin et
tikleri deıuz ve l:.va üs~ünlüğü 
sayesinde Garbi Pasibk'e ve ~ 

nubi Çi:ıı den'zinc hakim oldular. 
Bu ,;ıyode en mühim üslerden 

H<ııı.g- ong'u, Manilla'yı aldılar. 

Filipin adalarmın igşalini tamam

laılliya çalı§ıyorla.r. Borneo'ya as. 
ker çıkarmışlar ve petrol kuyula

rını ele geçiı·miş!erclir. Malaya 
Yanrr.ada.ınc.a aa lngiliz kuvvet· 

!erini lohore bölgesine yani Sin· 
gapcıra doğru çek.ilmiye nrecbur 

etmişlertlir. Holanda Şark Hin.. 
distanı adalarına hücuma başla-

mır-lardir, İn ı..:.. \."C • .\merik3n 
donanın al ~ı > \'. r[İJ\.~, Gtıam, Munil· 
la, Hong-Kong gibi üs.eri kaybet. 
mişlerdh'. Fakat müttefikler sefe
ri kuvvetkdc harbe haşladıkları 
zaman Japonlı>r n bilhassa Çin, 
B ım.c:.n a \i ..... Si\..._rrı'da ıyı ·;kül v~ı-

Zl. L l \.. 

Ml.ttefikler Vaşington, Mosko. 
va ve Çunking'de harbin mukad
c. ı. t.ı. üz1.. • e le.- ir yapc.:.cak mü .. 

hi wnıeronsla.r akdetmişler, 

mu ' d. bir plim dahHinde hare

ket e<..ıılnıe~i A<ı ı sr laş'"ı' ılmıştır. 
Bu n-.üştcrek pilin n ne oldc u 
henüz ifşa edilmem•ştir, Fakat 
bi:zc, on m' im nokta Japon ka-

"\•, \ ~t 1 
• ıı ~n Çinde, B~rman

ya • ve Malezyada mağlCıp cdi 1-

meı,idir, Bu n·~'<satla müttefikle

rin Çindt·n azami istıfade edecek. 
leı ine <iiphe yoktur. Bu ·~in ida

re. ne General Wavell tayin edil

m. Önümüzcle:.ı haftala da 
G nera. Wavell'in Çin ve Hint or
(ularilc buv·'k harei<ellercle bu
lu• 11ası ıt h teıı;eldir, 
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7 25 GUnet 
12 16 Öfl• 
14 35 imdl 
16 ·.8 Alrpm 

18 26 Yaloı 

5 37 İmsl•k 

2 37 
7 28 
9 48 

1200 
1 39 

12 50 

ZAYİ - İskenderun GÜ'Jllrlljjtinün 
8/12/941 tarihli 4176 sayılı 37 baqa 
pamuk lplJt!ne ı>lt troal!yes!nl k~
betttnı. Yenisini alacağtmdan eskf.ı>inln 
hükmll yoktu<, 

Lob.b l\Iuıırlıo~lu 

. - ' 
··~' l __ 

Yıı.~an: HAll"+fl ~ 1;11; ---
Hep birden ö!m~ !C.der c.e ft ::ılant rı kur· 
tarmak evladır. u bayrağı çekeceğiz 

Barbdl'<JSi.aki kanlı <lbvüş ııürüp 1 
gi<lerken, d~ı fi.J<ı,u ıda.n at•- .

1 lan iıcr 111-ormıi yeni o i r i acia c lo .. 

uı e w /\ tJ }'1"1l 1 

:i .. 11.:-h" llr t k -4.lJ~I ı$r.ar etti. 
leı. 

ğ.Ui. uyoı·, hm-be ~arl·.en 1_s:O.:( n. , .... , JJ._ p ' ,ı l \. ; • ıl:• tense d:a .ııı. 

v~li olan O~maıtlı Amiral g<:miı;.ı 1 ıa;rı kurtarmak evla< r. Bu bay. 
zabitan ve njürettı..:batırun J?]~.o.. ·• r 1gl ~ek.... .z! 
viyatı şinıdı roit o .. ,.'jılını.s btılıı... r~c~ diIC'tınt: ~ -.z ..:uan' 

\'iı.s.ıf 

"'l<lı .. 

-ıı. 

nuyoı·du .. 
Ba.rbaı Obun ik"nt:~ı Cevat .K.ap... 

tan yat.adan yar 11a koşnıa'-t~ll 
bit..;.p düş1rıli;~n bJ. ~ ı Jcı« t.. 
hi~ bir ~atııd' tlııı , .ıu An r;ıl 

haykırdı: 

- Ne oluy\Jnız?. Batıyoruz ga.. 
Jiba. 
Çutmltyı iza;ı ~"'' n;.ber A:mi. 

nık ula~tırıld1: 

- Bir koı>lx't, gMlmin kıç gOıı. 
d'0l.'ilıi parçalamış, bu gönderde 
asılı dw-an sanca;;ı düşürmti~ .. 
sancaık yere düşeceği Slifada ku. 
manda köprüsüne gelme!kte olan 
Donımma Baskati bi dülazııııev. 
vel in,;an taraııı.da,ı kucaklnna.. 
rak sukuttan kuı tor, 1 m ~ .. 

Donanma Başkatibinin ı;anoağı 

Yf:' ·c d~i.~ür,..ıcn1cn: is:1 fi can , da 
edC'ı·cc>ınc ,aldmşı harp jurnal.ı.. 
na kaydolundu .. 

Barbaros şimdi tam hir 11.,.·ııbe 
halini al:ını~t' . •;e:;:ı, aklığı isabet. 
lerle delik, r! ~,:, <Jlmuş, miirette. 
batının yam,. ymalanmış, harap 
olmıyan hi~bir nokta kalma.mıştı. 

Ramiz Bey çılgın gibi haykın. 
y-Ordu: 

---- Turgut niçin " ei'ımizi aJmı... 

yor .. tekra·r işaret wrin. Ateşi ü.. 
zem1e cel}x,ctı-. Pk bizim yeri-nıize 
&"eı..·suı ... Yok"-·~ brıt;{ ağız. 

işaretler bır dela daha tekrar 
edildi .. bu rnda Barbarosta tuhaf 
bir vak'a cereyan ediyordu .. 

Gcıı'i süvaı.lcrind~n Mülazım 
Salahattın efendi ile diger bir ar. 
ka<la§ı bu ieci vaziyet karşısında 
maneviyatlarının sarı;ınt;;;ile mu.. 
wızcııelcr.nı kaybetmişler gibi 
bir hale düşmüşle!', kamaradan 
,, u. ,farı beyaz bir Çdl'Şafı beraber. 
leırn e b'Üı1.>kııyerck kumanda 
köprüsüne doğru kO.')'llyorlardı. 

ET.kılnıharbiye Reisi Vlisıf Bey 
bu iki zabiti kar~ılaclı, .sordu: 

- Ne var? Nereye k.oşuyorS'lı
nuz?. 

SalUhattin kaı·şılık verctı: 

- Gemimizin iler, tutax yeTi 
kalmadı.. arkadaşlarımızın üçte 
ikisi şehit oldu .. ·bu şekilde artık 
har~ dcvnm etmenin imkanı 

yok. Bu beyaz ~ar§afı teslim bay. 
rağı yerine kıç göndere çekeceğiz .. 

vasıf Bey hiddetle ç>kıştı: 
- Teslim olmak mı? .. Türk de. 

niz harp tarihinde şhndiye kadar 
gc~memi~ OL' vak'ayı ilk ~fa sb: 
mi yaratn,ak istiyorsunuz?, Hay-

k.5.ns.z~ıgı..ıı.ı. 

hL·men t'ıb.:.ı.ı.1.·J 
•ır 

hı.. nanı ı ~.ı~ t irı nrji;· .. 

'Üne tlü.. cı " ı. l t · 
- El'nd<k c, r!• ıı. , •t, 

va2ifenin ba:iB1•l <luıı M,rr:ıjır>ı:' . .ta. 
attc bir sanıyc :{C ıkıl.;;eıı t.a:nırı .. 
c .ı bo...- !J ~ k fi. ft' ... 
~iğ 1. lıi "':· 

Bu y~~ 111 OJ· .r.. k d111 tr. 
kuı;u, diıŞl'I""'' le ı'h- ıııı ısabutıle 
maneviyatı ~,; 1.ın \'C f'l.·ttv.J.ze. 
n<'sı b(..·~u 1an ik~ kd. · .... şı çabucak 
Y'°ln gct 1 rt1i S;,!<.ha~tin pJ'.nı~Pki 
ç3r~1fı ~li,·eı tcyc f:rl~tt: .. Eı<a ıı. 
harbiye Reisini ~,kerce seJıtm lıya. 
rak hı~kım, hı(,'kı·~a kıç güvn~<'YI', 
~1l.ıe kJ11•ara~ırı~ ,ı;; . "~··· 

Har-bin vnunru ıt. 1 
.. Jras~ ,r~.n, :\. 

'rprofun biiytlk ton! ~ld&ıı. l: ·ı ~"!'i 
taraiınclan atıl..ı , ~hı .. r.F>rn .. 7. • h 
Jı:ulcye isabet etm ', t ı 

Tüı--k donan -ı.nsı,ıın kun1'tildn 
meV'kiini 2ımb~lıyara . ge~en bu 
:merminin ç:ka 1 ı mli'hış ~Ja 
Ramiz Beyin aklır.ı büsbütün b~. 

ı !Jevam ı Var) 

. Fransadaıı f"(~ ı ı kaJüyct ~,. 
Ilkokul Mü .u 'u«..ıııu ve re•
mi Ortaokluda fı aıı"ııca ö 
retmen vekiı; ..! -:i ifa etrni:; 

~~ b.ir öğret1r.en ı3u~i frans.ızc :ı 
dersleri verrn l{ ar?usun ... 
d!r. (MM) nırnu :le lst. 176 

~ Posta Kutum "drcsıne y '·
ti n.ası. 

~~ .... .A ..... ~-~ 
Sultarıalımet Birlıı.ci SuUı Hu. 

kuk Mabhmesinı!ene 

Po::.ta, 1'elgral Umum Mü<ltirlttgti 
tarafından. vazd&si.'1;-,:- devaım et"m6. 
rı hastbiyle .11:.'ı~ta. ı 1ddtdil~~ .. 
aindenı dolayı peşin h . a. t. n 4~ 
L. 51 kurllı7, ziınmt ı.ln,ıı , n p ;k('C 
Gllmrük bedelmrlo" 212 • , r: , '
man 45 L. ti3 xurnş~ wtı 

le, Gemll.k Ziraat B:ıı~,ı t 1· " • 
ili m\Jit~rek nı\.ıh ·' ... i v Tııs," e'
kt.r gazete~! 1uu'i1, rirlcrin<lcn G f" I' 
aleyhine açılan davnnm gı~aben «ra 
kılınan duruşma~ldd: b::r~yj 'H.:
tap gelme:;ı ve ak."'i kka1rd kao;""!rır 
mıo sayılacaiJınd.. ba~sie rrıuan •:e .. 
li gıyap karann· ·: !, bliğirı.C' ve m 1u ... 
hakomeııln de 21/1/942 r'.arşombo ;.>

a\ J 4 e ti\ !>kine km'ar ver!Jın.lf cl du. 
tımdan Jı.-ı.n tarlll.inden ıtlbm-en 5 aii'rl· 
iıçhıde i tlraz etrr.ı~~lili ''t~ o gün ve 
atte mahkerncde h:ııır buh -:ı.rnı1<l :,.'lı 
takdiı-de muhukem .,.;in·in gıyabında 
icra kılınacağı il!ııı olunur. 941/318 

-Plobilyall Apartıman Ara nycr ·amı, 
Çot :<::1uı: genç bir aile ıçın Tak. Ln 1Je TUnel ar.:ısmda iyi bir mel.·· 

kide kt\in "IC her türlü koo;foru ve kabilse Telefonu _havl 3 - 5 odalı 
:\ılobilyalı bir Apartıınan aranıyor. (Aile) rumuziyle ı~t..'1nbn1 176 Posta 

Kutusu adtesiıne yuılması. 

BRO IŞITLERE 
m:ı-ııc:>:-r.s;;•ı-

Kl TRlN J~l :Ki EK E ! 

,.. -----------------------· TÜRKİYE CUMHURİYET} 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1883 

Sermayesi: 100,000,000 Türk LirMI 

t-ube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Birlktlrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
zır t Bank .. •nda Jnunknb 'ft Oalıumı t.unıf hesap!Qtıııda ea 
u = linA bulUUlllUll ••••• ' .... ••"-t kll?'1ı ile qııtıdakl 
pliııa ei1'e ikramiY• datıtıı.~.aktlr. 

' ... 1.tll ~ ' . ... . 
' • 151 • 

40 • .... • 
100 • • • 
120 • • • 
tlO • .. • 

4.001) 
Z.008 
ı.coo 

"°" 1.800 
uoe 
S.200 

• 
• .. 
• 
• 
• 

DlKKAT: Hesaplarındaki ı>1 ralar bir sene tç'nde ~O liradan 
aııaitı düşıniyenlere ikranıiye çı:)ttJb takd:rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey IUI, 1 Birinciki\nun, 1 Mart 
ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~------------------=-ııı-' 


