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Murakabe 
hoca 

Komisyonu, Nasreddln 
ve istim h ikayesi 

Odun 
meselesi 
Perak endecllerln 
zarar e tmemesi 

için toptan narhda 
lndlrlldl 

O dun İfİ bir misaldir; bir misal ki yanm tedbirlerle bugünkü 
zaruretlerin yiirütülemiyeccğini an!ıı.\makta... Bir misal ki 

hiıla ktrtaaiyeye dayanan. ve bi.la mesuliyetin dağılması prensip• 
lerine iatinat eden ıiıtemlerin semere vermiyeceğini her hangi 

d . 560 kuru~ olnn sabık odun 
bir fÜpheye mahal bırakma.dan izah etmekte ar. . ~ • 

E t d • • b natan dikkatimizi üzerine çeken lnarhı Fıyat l\1urakııbe Kom15yo· 
~ ve o un '~•. asa ımızı o} w ! • • • kararile 5 O kuruı::: ten-
amme menfaatlerının korunamadagou ısbat eden bır mısaldır ve n.unu~ a~n .,. . 
öyle bir misaldir ki bunun kaJlllmda en iyi niyetlerle düşünen zıl edıldıkten onra şehrımz~~ckı 
müdafi, en icinden pazarlıklı meddah, ebkem kalmıya mecburdur oduncuların zarar ctmemelen ~çın 

Bu buhranlı günlerde tehrin iktısadiyahnı tedvir etmek vazi. ı 385 kuru3ş70ol.an loptan l 0 d~ln 
· · · · ı k · • ı· · b ı· d narhı dn kuruşa tcn1.ı e ı • fesmı uzerıne a an omısyon, umumı mcfverct mec ı'1 a ın e, 1 . p k d h d • k 

tchrin ihtiy çlanna cevap veremiyor. mt!ltır. er~ en e nar ta eS?ı•ı 
Herbirinin tahsi kıymet ve meziyetlerinden emin olduğum lık olmadıgınıı gore ~er ~~nde~ı 

auılar, bir araya gelince, yapıcı!ık kudreUerinl kaybediyorlar ve l
1
e
5
r tkoptanlcıklardfannkla a(!a a 

1
1 u 

b ·· d be · d h"I" · ı ·· k ı k ı ki ·dd" ı urus u r a zarar arını on eş gun en rı, a ı ı nı.za ar, muna aşa ar, artı ı ı ı ıa ar l f d ' ki d 
yüzünden basit bir İ1 olması 18.zım gelen odun davn5ının içyüzünü te fiı ı e ece er ır. ·---aydmlatmak kabiliyetini eöstcremiyorlar. 

Sözümüzü sakınmadan artık söyliyebiliriz: 
Bu bir tek mevzuda, balkın menfaatini korumakta acz göıte· 

ren komisyon, çok daha rnu'dil ol n umumi vazifesini, zaruretlere 
uygun bir fekilde yapabileceği hıtklnnda bize teminat veremez. 
Şimdi fÖyle bir ma.mara ile kat'fı k&rfıyayızı Odunculer haklı, 
komisyon haldı, ve zarar eören halle da yerden ıö e kadar haklı. 

Ne Nureddin Hocanın filcralal'ını tekrar yaptacak zaman 
da, ne de ıcminin istimini ark"dan getirtecek, bir durumdayız, ifi 
IJ,ıpndan iyi tutacak, d vaya milli Lir atkla vazifemdir diye san

Bir kür ta j 
faciası daha 

Marika isminde genç 
bir kız öldü 

lacak, cezrilıarellet edebilecek, ve millete hesap vennek mesu• Dün de adliyeye, bir genç kı· 
liyetini reMn omuzlarında (af1maktan zevk alacak insanların sa- zın ölümile neticelenen bir kür-
lahiyet1e çalapbilecekleri m~eler kuralım! taj faciası intikal etmiş bulun-

Halktn ihtiyaç ve menfaatlerini göz önünde tutan hükUmetin ktadır 
aynen bu halk gibi dü,ündümine kani olarak, odun misalini bir ima K-_ı • "d y kı .. ı 

• ._ !""-'-" d •· L- ı· 1 • k" urgan gı en. orgı ... a:ıımet noatası te aaaı e eccgme Ye uu meıveret rnec u enne ç~ ı M "k d d h .. 19 ı 
d.. -•- · · "dd" k idd" •--arl !AA!L-- _ .1 -s.• • an a a ın a enuz ya a· lll:en vermoı:a ıçın cı ı ço c. ı ._.. ar ~~ ııı:uec..,.uıe eını- d T k . d ld k 

nn a a aım e oturan .:ı u ça 
nim. Cihad BABAN güzel bir genç kızdır. Marika bir 

müddet evvel seviştiği bir genç• 
ten gayri MCfTU olarak bir çocuk 
peydahlamlf ve çocuk birkaç ay. 
lık olunca da Taksimde mun)ene. 
hnnesi bulunan bir Ermeni dok
tora müracaat etmiftir. 

Doktor muayyen bir para mu. 
kabılinde genç kıza ameliyat ya· 

Tefrika: •• KANDEMiR 
parak çocuğunu dü~ürtmü~. fakat 

Ta.ıa11 : bir müddet sonra Marika sancı. 

Enver Pat• 
terketml t ve 

........................................ 
••••iz Bak Oyu 

Kraanovodsk'• 
eadasız 

g ltmlftl 

landığmdan Beyoğlu hnstanesine 
yatırılmış ve dün sabah da ol· 
müştür. 

o b nim b!ltiin bu 07!1 rıml !fik6- ı biri oldu~unu 
t•c dınledı. Dıkkat edıyordum: En. 'Hlrke sordum: 

Yakaya nöbetçi müddeiumumi 
muavınlerinden Necati Kütükçü 

tahmin etd~m bir elkoymuş. Ermeni dcıktor hak. 

( n ııın dudak! rında otcdcnbe- - Ay balam, bu genıl bara (1) kında takıbntn gırişmi lİt. Cenç 
lcızın. cesedıni muayene için ad· 
)iye doktoru morga knldırılmaıı· 
na lüzum görmiiştür. 

dnfma çlzJ?flendlğ nl ı:• •ıı'.-üm r:edır? 
hin ın an tc~sumilnden a tık hır - Han 1! (2) KorpOdcn indi kal-

{ r yoktu. Donuk, kapalı, bulu+Ju han bu (8) PRrnhod? 
çehresi vnrdı. - B~U • 

ı: nim mı dlnll'dıkt n sonrn, O, baktı, baktı, sonra kaı ar verdi: 
k n 1 kı fıkıtlen bu a a tmek ti. - Krasnovodik'a acdır. 

l Ona: 
- Sağ ol, balam ..• 
D ye teşl'kkGr ettikten l!Onra de. 

nlztn kenann yaklntarnk oaca•ın
dan mazot dumanları ulı~crerek 
manevra yaııan gemıyl fi rctum. 
G veı1.ede dola anlar ara ıı d hırını 
ona benzetUm. Bu sııııd:ı, t · a!lufun 
ga ıp bır cılve ı olarak, bulv r deııl. 
len bu dcnıı. k narının b:ıhçe nde 
bir A1eri saz takımı, e tarları, der
ler ~ okuyucuları ıl , o zamanlar 

Et meselesi 
F rat Murakabe 

k omisyonu p 3zartes l 
b!r neticeye 
baOhyac ak 

fiyat Murakabe Komiııyonu 
pazartesı giınu toplanarak şehrın 
et mesele ını d kati netıceye 
ba" lamak karannı vermı tir. 

Azerbaycanın ağzından hıç dCi~mıyen ~ ...... ...__ .......................................................... ""1 

blr şarkıyı, biıyük nşk Ve oe\"k ile Sadakai F ıtır 
okuyup duruyor! ıdı: 

Ya al }'tı§al JIJıı8Uıfa Kemal Po.fal 
Fakat, gemi uzakta idi; o, guver. 

lede bıle olsa, bunu tııtemeıdı. 
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M i il e t v e H a 1 k t a b i r 1 e r i ~=y~i.:.~~ · 
H ukold ve aiya i nıiınuUe mil. 

lct, coğrafya hudutları muştı.:. 
ı ek, resmi lisanı ve kanunlıırı muş. 
terek. sayısı fetıhlcrle çoğalıp yıı. 
lıancı devlctleı o nrazi ter kile azalan, 
l Laa d dı •ınıiz hu nlann yekunu. 
dur. Sos~oloJık munasılc mllle• ) al. 
ıı z tabll)CL ifade etmez. l\lılletln 
fcrdlerı ar ııında, ayni coğrafya hu. 
dullarıı n, nynt lıııanın ve ayni ka
nunlaı ın \ ueuda g t rd!ği rkaııık 
ve star k \"abd tlcn fıızln ol alı, uz
vı mükcmmelll (tc b r btitünun, pnr
çıılnrına ~arı ve cemiyet mO~ • sc
lennı dogurnn bütun hnı·st vıısı!ln. 
ı ının da mu ter k olm !ı llz.Jmdır. 
Hırıncl minn l e. cogTafi hudutlar 
ıtındc yaşıyan halk ve yalnız bu 
halk, millettir; ikinci mıınuıle, bir 
rı illetin coğrafi hudutları dışında 
yu n ve yabnncı bir devletin ta
lı • ~ dı ıı1tmda bulunan ferdlcrf de 
mtl ı <"im1ny dahıldlr. 

1 urk ve Franc:ız lısnnları bu iki 
mefhumu b1rıblnndcn ayırmaz ve 
ıkıılinc de rıııllııt adını vcı lr. AJman
cadn da <m1llel:t krllnıe.<1inın karşı. 
lığı, fransızcada oldulttı gıbl •Natıon:t 
dar ve mllllyetcllık mefhumu cNntıo
nnlısnıus> kelıme,.ıle ifade edmr 
Fakat Alman sosyolojisi, milletin bu 
iki manasını blrlblr1ne karııtırma
mak fçin baska bir kellmuye, türkçe
d kfnd n ve fransızcadnkınden daha 
j!'Mıfş bir rnlinıı verir. Bu l:ellme 
tVolk> dur ve tfirkçede halk, :frnn-
11ı:ı:enda pcııpllı mfinaeına gelır. Her 
iki dılde de bu iki ke1ımcden başka 
bir kaışılık olmadıtı için cVolk> 
mefhumundan Almanların ıınladığ'ı 
miinayı tamnmllc ifade etmek mQm. 
kün oımaz. 

Alnınn nıOtcfekkhlerl, sırf bu 
mefhumların bfrfbfrlne knrıemasmı 
ônlrmıck kin eserler yazmışlardır. 
Çunkti bunlann b!rtbMnc karışma
sı, hıılkın ztınlnde Almanlık ldeallnin 
vuzuh ia:ıanmasına enccl olacaktı. 
Bu ıdeal. Almanynnlsı eoi'nıfi hudut
ları dışında ve yabancı devlctlenn 
tAbılyl'tlnde yaşıyan Almanlnrı da 
mtlh cimla ıçındc görDr 11e ATUs
tuı )'oda, Sudctlerde, Polon) ada ynp. 
tığı gıbl, ergeç Btckıl«'rl de sıya"İ hu. 
dutları içine almayı 6zler Bunun 
lçın, milletın hukuki ve ıılyast mil.. 
nn ını fçtımnislndcn ayıracak bir kc
llm nın ha~atı~etıni arttırmak lazım 
gelmıştl. 

Bu krlıme, Volk, ilk unsuru kan ''<' 
tulı uıı~uru toprak olnıı bir trıbınun 
emrinde te~ekkul etm o cnnh bir bü. 
tılndur. kı coğrafya hudtıtlnrı onu 
pnrçalavıp atdOremez. Hep bu geniş 
\ olk me.fhumu ıç ne giren Al as -
Lor n Almanılo Polonyıı Almanı. 
Pru \•a ve~n Bav era Almanı ara -
sındn mlllı kıymeı farkı yoktur. 

Ban öyıt J!«' r ki, Alman tıklr 
d mlarmın t ) ntı ı nin bu 
cNntıon = Mılleb ve c\'olk =Halk• 
krlımeıerıne lınfe etmek lstedıklerf 
m nalar ılmf olmaktan ziyade nomı
nallı;t bır endışe mahsulüdür Ak t 
de )'apılabilrrdl: Hukuki ve siya t 
nıun ıle mıllete chalk•. çtlınal ma 
nasilc halka cmllleh dcncbılırdi Ni
tekim F'ran ıı ve ondoın mfilheın Turk 
so yolof ı 1 halka degll ~ de mıllete 
bu il:' nış tr: rıast.nı vemuştlr lk1 
tclnkkı ara•ınd b r m ınn l za 1 
sadece blr ctermınolOJI = ı tııab 

t mi> farkı v rdır 
Kfıllme ay111 da olsa cmlllett in 

dcıiı et etuı"p bırıbırtnden çok f rklı 
iki mefhumu bııım de blr birine ka. 

nşunnnkuın s:ıkınmamıı lazımdır. lkıncılere rld olmadığını htçblr in 
P-u k lımcyı yalnız hukuki ve siyııCı unutmnmalıyız. 

ııııına ııc ıılncak olursnk, ~abrıncı Almanca Volk ktlımesi frnnsıı.ca
nıemlekctlerde ynşıyan öztllrklerı ta- dn p ıplı k Jlnıcshıden bnşka bir 

---------... ·-----· kııı ,ılık bul mıyır. Fakat bızde 

Peyami SAFA 
maınıle yabancı saymamız IAıımgeltr, 
k lıu takdirde, 1·nnanistanla ynptı
l: mıı ıntlba l le "e dığcr m< n ket.
len d içın ulan goçmoı polıt kanu. 
zı da ınklir (!tmı, olunrı. 

Bit ıtuph ı:ı m ili cilmıamızın hu
dutlan, ıılya 1 c !:'rafya hudutlaTı
nıızdan ibaret d •ıldır. Buyilk bir 
mı! etin çocukları olmak gururunu 
toprağın Ci tl1ndeki ltıb:ır'i bır çiz i
nin kuşıığile boğarruıyız. B ır mılktln 
tarihi c' rafyasının içine lı ıı dıle. 
mtz; yle obaydı mekteplerde okut.
tutumuz tarihi )l<:nl baştnn )'azma
mız Jazımıtelırdi. Türk mıll U Sultan 
0Krnandnn çok evvel do du ve ko ko
ca Omıanlı imparatorlugunun hu
dutlan bile onun mmı hudutlannı 
kuoatacnk bir geni ilkten mahrum 
kalılı. 

Sınır-dışı ve Sınır.lcl 'l'firkluinJ 
hep cmıllet> kelımesfle itad ye de. 
vam euıek blle bu 'kelimenin yalnız 

buna chalk> kelimesinden bn{kn bu
luııab lecek lir karşılık daha vardır: 
Kavım. Meşhur i\1ııcar TOrkıyatçısı 

Vanıbcry, bütün ş ı 1 ve oark Turk
lerı hakkındlİkl buyuk r-: rlnln adını 
T ı nvolk ko) mu~tur k . tercurne 
ed im 1 lizımg se _ki bütün kitabın 
tercum şarttır!. buna cTilrk hal
kı> dcgıl, cTi.lrk kavmı> d nıek el
bette dahıı doğtu olurdu. 

Fakat sosyoloji dlllmizde cmıllet> 
ve cmilliyet, mllllyctçfiik> tib rlcrı 
o kadar yerleşmşUr ki bunlan de
ğf tlrmektemıe geniş manalarını knv 
r makin iktifa etmek belki daha 
doğru olur; hnttA en doğrusu, ya
rınki nesillerin seve seve bcntmseml
li kleı ini bu unden 

P•gaml S A FA ___ .................... _ ... _________ _ 
Ticaret Vekilinin 

beyanatı Halbuki Tiirkiye si; u 12 
dula sibi ikhaadi aaluıııllıM 
iı ıören kıya..ti bellci ... 
manlanncla bile emaali ..... 

(J -.t H1ıJ/"1.nc ...._., Tacirler ihtilc&rla micadeleye yen bir..-, mikyasta .... 
be uaileatnJ mOıbet ıekHde J8l>tık- aöa H rdiler carette muvllffak ohnı•& 
lan gorülmektedlr. Bugün F lyat ithalatçı tacırle:rimhln bükfimet- b uçuk ae.ne içinde 
Maralcabe BOroaunı:m batında ıet icn dllekleri bu mevzulara mukabil yüz milyon Türk liralık .,,. 
olarak bulunan ~t ve arkadafları k d ı 1 ı 1 k b" kU en ı crı c sam m ve açı ır oe - edecea.i .... 
mesaUerlnde clddl olarak çahımakt.a -de va:ılyeti mflta1ea ve mOznkerc et. 0 -

vc• muvaffakıyet göstermcktcdırler. tlğımıı bu arknda~lar lhtık!l.rla mil- Ayni müddet ~ 
l\l llerındcn m<;mnun olunını~an cadde mevzuunda hnkünıete en geniş manyad an harp malze,...a 
bn lkı kontrolör tasfıy :re tlt>ı ta. oekılde yardım edeceklcrını ve bızznt oldugu halde çelik n ılmılt 
tulmuştur. mfirnkıp vazıvetc geccrck herhangi nayi C.fyaıı ve muhtaç buJulldlıll 

İthalatta kola1lık blr tOccarın bozguncu bir rol oyna- muz her tUrJü makine w 
Bu dc!akl temaslarımın mühim hır mMınn tısla musaade etmlycceklerf. celbedeceğiı. 

kısmını lthalatçı Blrhklerl İdare 111 katı olarak temin ettiler. Hilku. fki taraf da bu akidde. 
Hcyetforile ve ithali~ı tııccıırlarla ıı etın ıhtJkirla mücadele işinde asıl fit olacaklardır. Bu istifatle 
~tıptıfrtmız müıaker<>ler tcşkıl ettı. bu "'nıf vatandaşların rolO mühim 
Hllıyorsunuz ki hükumet, lthsılitı olduıtundan ııamimlyetlerlnd"n nsla çici değildir. Çünkü iki 
te vık ve temın ıçtn son znmnıılıı.r<la şlıphı> ctmerl ığlmlz bu arknıinşlıırın ket ötedenberi birhiıı"a lrı 
tüccnı n b r çok kolayl ıklar ı: ı •N- bu nıcvzuıfıı meınlC'kete iyi hıımeUer makta oldujıı etJ•)'I ~ 
mekteydı. Tucı:ann l tedıği akreditif erlec 1dcri kanaatindeyim.> cektir. Yegane farkı etili 
ı~h in d~ k nd ler ni n cnınun edec Türk • Alman ticareti re nazaran daha reni' Rliln• 
hıızıla ışledı !t gö •lmü,tur. Son zn Tıe ret Vcknı kend in ııorulan olmaıındadır. 
mnnlardn ve bılhassa son hııftnlıır lıı bir suale cevaben de demıştir ki: Türkiyenin siyaseti rn1M 
mıınıf.ıtura, mad ni eşya ı:?ibı ith l" - Arıknraı'la lnmı ed len Türk - di atı da sırf kendi milli 
cş\amıtın rthııllitında mOh m b1r in- Alman tıcaret anlaemncı lkl memle-ı 1 "1 L- •• ı -L 

kışnf görulmü~tur. ltbal tı dııl n zi. ket n ticari m na!M'hatmda muhlmce ı arını -rro~mtra m ... ~ 
:ı.·adc arttırın k için mı nıc le - · klşnflnr ht't ul t tirecektir. Mu- dujundan h cbır devleüa 
kellerden lı nn almak gılıı muşku1. kav lenin bir husn!lıyetl de scrbe5 t ine matuf değildir. TürkİJ'eİ9 
lcrln jzalesl lçın bazı hukünıctleı piyasaya alış veriş için oldukçn mO- muvufakiyetleri müstelna 
nezdınde l'l!a en kcbbu<ıte ... uJunmuş hlm hir miktar aynlmış olmasıdır. dünya haliha:rırda tek lıir 
luk Bu mevzu üıerlnd daha fazla thrıı.cıı.t vaziyetimiz le ite me guldür: Rus~ 
ralırnııra tuzum ha ıl olmu tllr. 1 .... 
.. ~ V kil. ıhrarat vor. e ım t hn"kın- rekibn son aafhaıı •• 
N kıl vasıta ı t mınıı de hukumct, ı · ı 
mOmkün olanı yapınnktadır. Memlc- da da şıınlan öv emı .. ~ r: . Ruılımn l\lar"fııl 

- llırnç marl I lcrlmıziıı hıırv ık. d • __.__ 
kctımızın toprak mal'sull ıın\ dıean tı<1ııdındaki mtlhlm mevkii lllbaıile ku~a.nda11 altın nkı m-
cotOıınek ve dışardan ithal madde. M ~trrl~i çoktur. Fakat memll'k tin hcsınm yarılarak kuk8' 
ler•mizı J?etırmek !çın daımi scfeı ler ılıtlvacı. 1 tlkbnl için daha emniyetli aanlması üzerine Budir.•i ( 
te ıs t'ttı.k . • tıuhınm k dü<:ünccsı iledlı ki, ihraç ça ta)iwffuzu Budyonni) cHr 

f ayat tesbıt konueıi madıklcı imiz! hc-m lisan b kımm l:ın resindeki cenup cepheı...._ 
ithalat Bırllk1€'rıle )"ııı:ıtığımız ıounl vf hPm t!e flvııt kınından ıkı hır k L--· • ..._ ra mer e:ı cep-.mm uıs 

~mn!!l~r n
1 
etıresındeh F1 ıyat i\!unıkab1 e mflrnkab~ altırda lıulundurmakt.ayız. deratuu tayin etmif ......... 

nomı \O'l arının ıt o at eş\a ı ıç n 1stanbulun odun ve et .• • ---•---'- V 

Orada durdum, kııldıın ve gemi 
lWlkl şıncaya kadıır, onun gidıııne 
bakarak dQ~üncelere daldım: On iki 

~ada hiçbir şey olmamış, harp clhanı sen ilk bır tarih ıçınde bazan ır.lya. 
kana boyamamıc, Eol vl:ım nkı ibı, sctın her türlü cUveler;nl düşündü 
A •nıpa Vl' llcm 1lzerfnde hlçb r rna. kOm ıamanlar. lıer IJ y hıtınma 
uvt t fr yApmam ş gıbl: bOtiln fı- ı gc1ırd1 de, ıünQn blrtnd En•er Pa
k r hareketle lnC> karıı llkavt Kılmış oayı, B küdnn ıteNıııce •e ı mJni glı. 
bulunduğunu ıı teren cevap! r ver. liyeı-ek. kcndı lnı göstermıserek btr 
dl BUmokabelo o da lıanıı hu hu u a v pura blnlJ> h ra novod k a müte
d r buı sualler sordu~u r.anıan ben v cıhen gıdeceğlm v bcnım de onu 
de ona ımdı rikrım. Anndoluyu yap_ Bakünun bulvuı·ından bö)'l«'ce eyre. 
tı •ı m{leadcle içinde ı ahnt. bırıık- dcccğlml tasavvur edemın:dını 

===============--==:::;============================~::ıı:::m 

lesbıt edecegı fiyatlara eaaa oln1 lı: 1 l l • Çunllü Alman ~ 
üzere şımdlv~ kadar Bırlık idare Ft tl me!te ebetı"ı l t 11 ma ile Briyanalri aahal ...... 

_ ya arın ı «- anı m e ilm' Ru '-- 1 • -.!iL lleyetlerınce ıhzart ma ı:r U.e ve h ıı•d" 11• F. t .. 1 . r lf ı '""' ... et en -

mak olduğunu mu3nnlden biı d:ıhn Enver Pn~a nın Bu haraya geltşl. 
t krarladıkt n sonra nazari fıkir ola oradakı Jaalı:yed ve nıhayet iınler 
rak da rne!lfekç"lıktcn bah ettim. O. nra na kaçışı hakkında ılnıdı de. 
bu ,.azn yeni 1 ıt1 • rdu, bunun ıçin tanıdığım bu busu ta eöı eöylemtye 
b rıı:ı izahat vcrdım en !!alahıyetll •nh ly~t olan profesor 

lı":n aon meV?.u, T rkl tarı, Taşkend Zckl Vclıdi 'foırıın'ın, tam lR !lene 
ve Hubara ıdı. t:nvcr Pa a, oralarda ~vvel, Tü k t n dlmOşO <'fethet l te 
n olup bıtt ı hiikk d ki merak bana anlatır, ık IOtfunda bulunmuı 
aual me, blı takın uınumı sozler ve olduklaı ını dınlhecekııınız. 
bizim ornlıırda çok vı ml.'ktc oldu- - <Enver Pa a. nınıvetlnd Hacı 
"unıuıa dllfr bazı m uller göstermek S mi ve yııver Muhittin B yleı ol. 
tıureulc cevap v r ı Oı ıJlnfl olarak d u halde Bakil-Aşkabad yolıle 'Bu-
hıçb r y oy nı ordu. lıar. la ı lmıfU B n o radn b:ızı 

Butün hal v tavrı dol un du~un- ı kadaı:larla S<>merknnt cıvarındıı 
c ı, ıçli idi. Yuzund~ki zahı;t s~ku- b 1 ınu~ordum. Pa a, bırıni gond r. 
ı t rıığmen, lç 111lt>, sınırleı i yuklu m ş. blzı Ruha ya davet <>tmlştl. 
b ı lnsanııı nııltcıı1 dl~ n zıd c re • T~rlnıevvc lln 20 sınde kalktık, Bu. 
) n ar ara ında kıvr ıan ruhu bulun hartlva gıttlk. Ömr ımde ılk dı>fn o
d ı •u muhakkaktı. On lkı seneden - larak, o akoam, ne uımandnnberı 
lı rl kendi J, ııdı ile, Jahıll ve hnrıci ndını işitip durmakta olduğumuı 
JııuhıU ile mocad le d n bu ınsan, EnveT Papyı glSrdum 
tulmın edılenıcınlş ihtıra luı1n pen. (Deva.mı 1JM) 
çeslnde bulunuyordu. 

Yorgundu, Bugunkfi aklımla onun 
yennde olsam, o sırada hiçbir ter 
yapma:ı, b r klJ, ye ç kilerck her 
ı yden evvel bir kere dınlenird m. 
F nkat, onda din nmcyı dllşünmenın 
tema ülü bile yoktu O manlı impa
ı at lugun n son d vrl içinde s •
rıhp çıkmış olan bu Tilrk CllUJıalnın 
ha) allmd kl en son portresi, Bııku
dakl kOçilk ve loş odanın glilgelen 
ara ında, gittikçe h tızamın karan
lı lanna ı len ç hresidır: Gergin 

(1) NeTcye' 
(t) Jlangf.&ı? 
(8) Rıı11,a gemi dstnıkUr. 

ç zglli yorıpın bir ç hn!, Dç aeneden- Edebi roman : 12 
beı1 meml k tlcn ve muhitten uzak ............... . . ......... .... .. 
g çen hır ömrun yavaş yavaı lç ne 
du tnğü vatan lıasrcU ve nihayet 
içinden yükselen bir takım iht.lrasla
rııı her gDn nıl:itemadıyen hayattan 
) uınruk :J mi olma ından mfitevel
ln bir hlkiııarl 

Ren ondan ötleden aonra bir bu
c kta ayrıldım. Ayrılırken :vlne ku
caklaştık. Oç aat sonra o gQn ilk 
defa olarak g6rdllkllm Bakilnun bul. 
va nda dota,ırkcn, d nlz k narında
kı orta hacimde bir gem nln yakın. 
dakl har ket nhtımlarından kalka. 
rak 1 mandan çıkmak zere manevra 
~aptığını gördOm. Blrnz ötede te . 
.tül ettltlm ve hman ameleııfnden 

- Tıraş olmak için yanm saat ka. 
dar sokağa çıktım, hemen eve don. 
dOm. 

- Tıraı olmak için berbere mi gl. 
dlyonun ! . 

- Berberde.n batkn esnaf bu 1ıln 
ehli olmadığı için bılmccburiye öyle 
yapıyorum, babacıgım. 

- Lakırdıyı t n tarafınd n anla. 
masan ı>ek ıyı olacak Tı aş lmRk 
iç n berbere para ver nl d rru bul. 
mu) orum. BPrbcr mi gıdl) r un de. 
mekten m k dım bu)du 

- I..akırdı)ı )l 
madıgınıı 6)1) k 

bl ma a , ır ve mnma ı vn " uTa. A 

nıahyetin t tt iç n fapılan mua- k ... ... 1 1 "ttl Ti .&l 60 ifa 70 fll'ka •raamıia 
b B n.,., nom svmı aı"ına nı r. aı .. 

ele un lan l!!onra ırl kler lJmumı \ek 1 1 ıınrak m ml!'ket" Aın 1 fi. ediy~lar. Kaubınln ı traset:t nltındn Bırlıkler 
1 

bt k d ş K"-efin uıırlond 
Umumi Kaııp mua'-'lnlerlndcn tc~tk. nt aı 1 tft t etme le' r. • •J • ..- a 

Cüretkar ~ir h~, dutluk 
........................................................ 

Novotni birahanesi sahibinin 
kızını zorla kaçıranlar 

zinet fle paralarını da aldılar 

kül etmış oıan Fıyaı Tcsbtt Komıt.e- MUkahec!eme r8re <>~un 1 yatları 1mhe edılen ordunun elli fft• 
1 k l t ld nınkkııırln vnnılnn ı;ıikuvet bzerin" 1 duiu hahrludad ar 

11 nce ~·opı mıı ı ıırat ıış ırı ı. \ it 1 1 " JAkn " ı rerr.k 1 · 
Buıı~n hem ııOrat '"I! hem de tfcnn n zın vu tınııtal~ nK ı"'u çember ıünden süne 

!'ı1Z7.nl rıy et e l!ı orn v n vn •- :..ı... 
emnıv t bakımından IB>d•~ındo nı:.ı ı1tıle alı'•ğ karıır ycrind dit lcaıı m kt11dır. Bunu 1~.,... 
t: bakat ha ıl lrlu. 1 R! flel div«'ve doı?rud n do"•ı"ıı 1 pıltıın tetebbibt.. tımdİJe 

Mtiracaat yerleri ı Hlndt!n odun l!'"tİrtm k kin ı~ neticcai:ı kalmıştır. 
lttııılutçı ttıccaı laı ıınız, ithal d - ıım~elcn yardım yapılarak. vesait, Almanlara göre Rusya 

tıkl ·rl m llnrın :ruzde pıuayyen bir h l'Z n \'<'! ıre tl!mln e tıı "ekti . ve h rp harici kalmıfhr ........ 

Evvelkı sı:On akfam üzerı Beyoğ. 

lunda bır kadın kaçırma ve "oygun. 
culuk vakası olmue, Stımcr .. ınenıa. 
~nndan at 6,6 da çıkıp yayan ola. 
r lk evıne gttm kte olan Tt:!pebaı:ın. 
daki Novotnı bırahaıı &ah1bı J anın 
kızı ve lt.hnliıt komı yonrulorından 
lışelln kıınsı 30 ya~ındn Jsnct. yo. 

lun kenarında duı an bir otomobılden 
c kıın ıkı k1şl tarafındıın ağ'zı ka -
panmak uretlle zorla otomobıle a -
ınmıf ve kaçınlmııtır. 

Genç kadın hiçbir harekette bulu
namamıı ve iki meçhul mütecllvizle 
o omobtl oofôrfi kcndislnl Ed1mckapı 
nartcınde bir meurlığın kenanna 
götlirerek burada zorla tecavitıde 
bulunmu~lardır. MlltecavizJer bun-

Yazan : Sermed TALAY 

yorum ama, mlleterflerlnden pıra al_ 
madan Lıraı ıden berb r tanımadığım 
!çın .•• 

- Oğlum, beni dinle. Zeki den11en 
şey, sonradan iktiııap edllın z, dadı 
haktır. Lakın, hayat dedığıını:ı IJU kı 
sacık geçıtte, insan, hcrecydcn evvel 
kafn•mıı i !etmesini bilmeli. Soylcnf. 
len liıkırdıyı kavrnmıya çalıe:ı ç:.lıea, 
lnı;anda prattk bir afir'ati ıntıkal l1a. 
ıl olur kı, bu da icabında zekllnın 

yerini tutnblhr. Leh d ık n lcbleblyı 
anlıyan dnmlaı araııınd , Ali hın 
v rmedlğı k kın zl'ka ı k fa 
d fi •lın gibı b l )e bil > ld 

k m nı A d lcıd n gellp burad.1 Ankııı-n :ı C! ndfıkten Mnre «'t mc. ·ı A "k 1) · ti .. 
ek ıha tu rı v h alıcının htı. leıı b lr ndıın rnnJı hnvv n nnk- ~- ıt • ~erı -~ 1 ., Ya:ırye 

dan ııonıa 'anetfn Uzermde bulunan 
bır k6pe, bır ıııtın L lczık bıı aıtııı 
saat ve para çanta ını nl ırak kadını 
meınrlıkta bırakıp kaçmı !ardır 

o mı kaışı m k uz re H 1 kler n•n tl'!llll t"ln teş«'bb ~tt> bulun rn- umidsız .ıfonnf'.mekle ..,..... 
Cınumi Katıb nl ı rl a tlnd ı a- ~ım , yet vahım o)dutunu lcaW 
<:aat lluı u emrin tııh 11 ctmevl Ti nrC't Veklll vnrın nk .. am nka. yorJar. 
nıuvıfık hu dulnr. Bu k ra rayn haı k ı rıle~cktır. V it 1 bu!rlln Muharrem Feyzi Janet bl kin b r had Edırıı k pı 

karakoluna koşar k vako\ ı anlntmıe 
1 e d ne otomobılln nun ını al. 
dı~ından, ne de mutecavlzlerln ka -
rnnlıkta y6ıı.lcrlnl goı-em dt{:'ındcn 
meçhul adamlar yakalanamıımıelar -
dır. 

b h ~ n ıcap eden hazıı 1 de tetk l:lerine devam ed Ct'lı: Jr. ·· · ···· ·-····· ················· .... --... •111 lac ktıı Ru 1tUr tle A 1 1 n • • 
1 ek tacırl rın kı m n o uıı thtı~ ac
larını karş lıırnıık mOmkun oıncaktır. Fiyat m urakabe 

Kir yüzdeleri artınldı 
ithnlat.çı tnccarın kllr rOıd erının k om·syonu 

arttırılma!lına ıut dıleklcrl de tesbıt 
Tahkıkata m ddeıumumt muavin. ve müzakere olundu: ltbalilL ttcare. 1 5 1 8 h 8 d İ 1 İ Y 0 r 

lcı inden Kemal Özçoban el koymuış, tinin bu!rlln knrfılaşt tı muşkilller, ( 1 i7tcf •ahif«leıı clıt.ıom) 
genç kodın dun Ad ıyeyc geUı lleı"Qk 1 ciro noksanlığı eıgorta le kur ılrına. l i ine yarı devamdan ibntet o an doktol'a muayene ettlrlımııtir. mı~ orak rl!lkl 111· dolay ıle ithıılutc;ıyı 

Üç cüretkarın kıııa bır umanda tcşvrk için kar yuzdelerlnln mııkul bu ıstifalar henüz resmi bir ma_ 
ele geçlrılmelen muhakk k sayılmak ve haklı olacak bir nl tte teıyıdı hıyet almamı!!. arzudan ibaret 
tadır. 1 tııkorrur dtJ. ketmıştır. F kat bugunlerde ko. 

ı--~~~!!!!!!!~~~~~~~~""!""~~==::::ır:""!""""9!!"--~ 1 mis yon r,.islı -rıne resmi af tn l ,.p. 

ler. ek c r \ r•I t kil etmese ile, pek ne gıryıorum dedın Hanı nerede! · b J · · lcri vukubulocağı muhakknk tr 

çoktur. na vaktı bır u tura ver. O ı,ı d serdb 1 u~ı.ıl ol ına! Ar., 15kkı cd lmektedn. 
mı tım. r-;e d ye on nla tırev o mu- t lı tılı il~ k z n ıı hı d 11 

\u un da bcı'bert p ra ver orsun borç alm }a kııhc şmazdın. K ~ p:ıra 
demek istiyorum aldın Zu a n f 

- Şımdl anladım. Biraz ıcc oldu - Ytrmı b ş kuruş .. 
kusura baknıayın. Bana vaktilc hır - Hem de yırmı beş kurue. Nasıl 
u tura verdığınt:ı do(,rru. Lakin, 11 ~deycccksınl. 

Tahran Büyük Elçisil 

S uat Davazın . . 
cenaze merası mı 

onunla kurşun kalem yontmuş olacak - Odey edım d medım ki, clı 
sınız ki, ağzı btr parça korl lr ıı.lbı 1 dururken, bu ufnk tefek borç! rı da 
olmuş. Ondan dolayı berbere ı:ıtmlyo kendım mi ôdl\c:ylm? y{ik Llç nılz Suııt Davrızın ccn "e 1 
mecbur oluyorum. Bıraz nuıslaflı 0 • - Ha ı Bflk. bu üz 1 itte. J) m k bu ıık nnı Toı o ek pu: le şehrimize 
luyor nnuı, ne çııre. Maamn!lh, bu. kt Zuhale :ı•apt ıcın borclnrı h n odı 
gfin, Zuhalden adünç aldıtım yirmi :veccgim oylc ını' Cebind<> ;1.1ınıı b; 
bco kuruşu. • kur .. un :vok, !ırtınd:ı Jımca ııı fıra. 

- Ay! Sen Zuhaldcn ödüne parn kı, bnloya ı:rltmi)e knlk )oı un ':\te. 
mı alıy~un?. / sele Zuhalden aldığın yirn ı 

.L Sl:ı benim yerimde olıanız ne ruşta d •ıl, 0 na ı ol!!& oıJ ır. Yal 
yapnrdınız?. mz, ,unu b 1 ki, bu~un bu fuzu f mıı _ 

- Senin yerinde olum, ~alışır, ek rafları hesabına yaıı:v rum Z:ı r., 
mek paramı çıkarırdım. B bar. gO- scncl«'rden lıım, ~ıgn ola ıı.,;uç av ıç 
zllnün önünde ana nllmunc işte. Ge. ııerptlgin parıılaı ın y k nıı d rı) a 
cemi g{lnduır.limc katıp çalı tığınn gö k l r ) da 
rü~orsun. Hl.çb r şey yapan :ı an ba. B " ık 
na yardım et. Son San y gazete .- k 

iNöNO, 
k-ndisidir. 

Türk 
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S O N · H "· A B E R L E Mersinlinin cenaze merasimi 1 

Enteresan 
E Yet ent ...... ola.....-, ~ riltbe ile, para ile •YMI 0. 

detiJ, bunJanı:ı olarak ller muhitte, ber hususi mecliste 
aranmalı:. Ne bot teY• tn..aı• böyle bir muMriy.a. aail olmayı 
ne kadar isterler. 

Bu, yalnız tah~ tecrübe ile oluııyor. Galı"ba biraı ya• 
racfıbt meselesi. 

Nice znat tanmz ki mükemmel tahsili, koca serveti, musiki 
•e edebiyat sibi ber mecliste hızumlu bi.IPi •ardll'. Ştlhaen ai· 
ze(dir, temiz giyinir. Temiz kalblidir, berkesin itine kotınayı H· 

v•. Fakat yine her mecliste aranmaz. 
Aksine, öyleleri de 'Vardır ki, bu meziyetlerden pek azına 

maliktir, fakat onda öyle bir teytan tüyü, öyle bir munislik vardır 
iri ber sohbette arand', ve her arkadat omm 1apamu. 

İkinci Mahmud devrinde ikinci bir Padi,ah gibi hüküm ıür-
mii9 olan bir Hale Efendi vardır ki, zalim olduja kadar lüzumlu 
taraftan da bulunan bu zata isnad edilen bazı tahliller bu entere

.. n olabilmek menuuou aydmlabr. 

SOVYET 
tebliği 

il'"' 4\ 
Bulıaristaı~a 

(Z iMl ..M/edn dnca) 
ıinde te,ebbüaün Sovyetlerin elin 
de olduğunu göstermektedir. 
Tebliğin ilivuinde \!öyle den il· 
mektedir: 

Leningrad cephesinin fimali 
garbi mıntakuında Sovyet kıta· 
lan 65 tank tahrip ve bin Alman 
askerini imha etmiflerdir. 

llavede ounlar da zikredilmek. 
tedir: 

Tayyarelerimiz cephenin meT· 
kezinde cereyan eden fiddetli 
muharebeye iştirak etmektedirler. 
Tayyarelerimiz düşmanın cepha· 
ne yüklü 64 kamyonunu, 6 siper 
havan topunu ve liç sahra batar· 

______ ;... __________ ___ 

Adam batın• 
günde 400 

gram ekmek 
verilecek 

SOFYA, 10 (A.A.) 
Bogtinden itibaren Sofyada ve 

buytık Bulgar webırlerinde ekmek 
sarfıyatı vesikaya tlbı tutulacak. 
tır. Ekmek vesikaları şu şekılde 
tevzı edilecektir: 

ALMAN 
tebliği 

, (Bıriı&ot HM/11'• MCIM) 
Moon he Öscl adalarımn iagali 1çıı. 

yapılan mubrebelene timdi tamam 
lanan lıeaaplara göre 12.531 esiı 
161 top vo mtiteaddit tanklar alın. 
Jlllfbr. Ayrıca 2680 ma11n de toplan 
mıatır. 

Alman hava kuvvetleri dihı gece 
Kınm tayyare meydanlarını, cephe. 
nın merkez ve cenup bölgelerlndck 
demiryollarını ve Len1ngradda bulu. 
nnn askeri tesisatı bombalamışlar • 
dır. 

180 kilometre cebri yürüyif 

Berlia 10 (A.A.) - D.N.B. 
ajansı Şark cephesinde haıbe iş· 
tirak eden bir Alman piyade ala. 
yının muvaffaltiyeyine dair aske. 

General Cemal Mersinlinin veta hru evvelki 1ıtinkü t..:.sb:ımızda 
bü)llk bir hüzün duyarak haber vennif tik, yukardaki reaim mer

humun cenue merui mini tesbit etmektedir 
Meseli Hilet Efendinin istirk.ap eylediii rical içinde kah· 

yalık mevkiine kadar çıkmıf Morah Osnı&n Efendi adlı birisi 
bu enteresan adamlardandı ·-.e onun bu vasfını Halet Efendi pek 
güzel ifade etmifli. 

yasını tahrip etmiflerdir. 
Çember içine alınan Sovyetler 

Yedı yaşından kl)etık çocuklara 
günde 200 gram, yedi yaştan yu. 
karı yaeta çocuklarla buyüklerc 
gtinde 400 gram, bedent mcsat 
yapan 1şçllere günde 600 gram 
ve bılhnssa ağır ve zahmetli 1~ • 
!erde çalışanlara günde 800 gram 
ekmek vel"ilecektır. 

ri kaynaklardan aldığı bir habcrı •••••••••••••• •••••••••.••.•• ···········•••••••••••••••••••••••• -·••••••••••••••••••••••••••••• 

l\fosko•• 1 O ( A.A.) - Al
manların Moskova yolunda kain 
bir şehır olan Viyazma cephesi· 
nın muhtelif bölgelerinde yeni 
ileri hareketleri yapmış oldukları 
bu ııabah Teami Sovyet ajansı ta· 

neşretmektedir. Bozgun lıalındeki 
Sovyet kuvvetlenni fasılasız ta• 
kip eden alay 180 kilometrelik 
bir mesafeyi cehri yürüyü~le 36 
saatte yaya olarak katetmiştir. 

Sof ya 
Sait 

Konsolosu Mahmut 
Hi.let Efendi bu Osman Efendiyi a:ılettirm~, rütbesini al· 

mı,, hasis İflere memur etmİf ve her türlü tahkire mann bırak· 
mı,tı. Fakat bayı·amlarcL. ziyaretine aıeldiği vakit onu herkese 
y•pmadıgı tekil<fe merdiven batından lıartılar, ikrara H taaim 
gösterirdi. Sebebini soranlara bir gün fU cevabı •erdi: 

Aziz Elmasri 
muhakeme 

ediliyor 

Atar vefat etti 
rafından bildirilmiştir. 

Bu ajansa diyor ki: 

Sovyetler yeni bir ordu 
kurabilecekler mi 

Bertin 10 (A.A.) - D.N.B: 

Şevk 1 Berker 1 n vefc.b hakkında çık en 
haberin bir 1anh,hk eseri oidu§u nr.ıa,aldı 

- Ben bu adamı sevmem. Rütbesini, mamıbını ve mahnı 
aldım. Canını bile alabilirdim. fakat iizerinde bir Osman Efen
dilik var ki onu alamıyorum. 

İfte bu Osman Efendilik, enteraan olmakhktır. 

Bu bölgede müthiş bir harp 
cereyan etmektedir. Bu bölgede 
Almanlar, adeden faik kuvvetleı 
ıahşid etmitlcrdir. Rualann mu. 
kavemeti. anudanedir. Hatta 
çember içine alınmış olan Sovyet 
cüzütamlan. düşmana kllr(lı bü

General acaba 
idamdan 

kurtulabilecek mi? 

Bugün tıpkı Alman matbuat 
tefı Dr. Oietrich'in dediğı gıbı 
Berllnin askeri mahfılkrlnde 
Bolşevizme kar,ı yapılan müca· 
delede artlk kati kararın verılmiş 
olduğu keyfiyetinde ıoırar edil· 
mektedir. Ayni mahafil gerçi 
şarkta işgali lazım gelen ı.aha:ar 
bulunduğunu ve Sovyet Rusyayı 
arazi noktai nazarından ne kadar 
ıcap ediyorsa o kadar aıkı aurette 
tutmadan evvel daha bir takım 
askeri haTekit icrası ıcap cUiı:-:mi 
söylemektedir. Bu mahafilde de_ 

ANKARA, 10 (A.A.) 1 dckl bir muhabir arkadaşa '·erilm 
BurGnkü gasetelerın bır lo mında yanlış maltlmat fizerıne dun sabahki 

Edırne muhablrlcıının vcrdıği ma1ü. ıki rcfıkimızdc int1ear ctmışt1r. Ztı. 
mata ıatlnaden Sof> a Orta Elçimla hul, vefat eden Sofya Kon olosomas 
Şevki B ıker'ın ~efuıına daır hır ha Mnhmut salt Otarın cenazes1nın 
bcr intışar eunıştir. Memnonı~etlc memlekete gllnden1eccğl hakkındaki 
lıgrendığlmlıc gore bu haberin kati- haberden çıkmıştır. 

S.Ver lSKIT 

BeledlJ&YI 
jDiinya harbi 1 

Kabirc, 10 (A.A.) - Mihvere mu. 
yük bir enerji ile mücadeleye de. ınıt hl sıyat besllyen ~e geçen haz!. 
vam ederek onu ağır zayiata uğ· randa aaker! blr unare il• ncmı
r•tmaktadır. Bet gün devam et· ~ lq otıus 1 ttlktcn sonrıı tcvkıC e. 
mış olan muharebe eanHında bir dı1mıo olan eski Genelkurmay Bae • 
Sovyet cüzütamı, takriben 220 kanı Gencıal Aziz El Ması·ınm mu. 
Alınan tankile, 140 Alman kam. bakemesıne dün Kahircde ba,lanmış. 
yonunu tahrip ve 7 ila 8 hın asker tır Gem!ı al Azız Mısır subaylarım 

~en afilı ve c ası :;oktm ve Şevkı Konsolo.sunıuzun vefatı hakkında 
Berker sıhhat. vı ifıyetıe o)anık du~ duğumuz teessüru burnda lfade 
Sofynda vaz1fesın1 ıfaya devam et. 
ınektedır. ederken lcıymetll bir tıar!clyeclmı• 

ba,ıan a•aA• 
llel; ttlrmekten 

1 

772 iacl sbl TASVİRİ EFKAR - Yaptığımız olan Şevk1 Berkcr'e de uzun ömürler 
tahkikata nazaran bu habeT Edime- dlleı-iz. 

batk• çare 
· d 1 kaçmıya teşvıktcn' ve askeri bir tay. 

İNGİLİZ TEBLİGİ ılaf emi~ır. Çembe~ ~çın e o on )'arey1 çalmaktan suçludur. Subay. 
niliyor ki: B i t a r 11 f l ı k 

KAHiRE. 10 (A.A.) başka hır Sovyet cuzütamı, mu· ları Kaçmıya teşvik auçunun harp 
Ortaşarktııkı Brıtanrıt kuvvetleri kabil bir taarruzda bulunarok znmnnınd:ıki cezası idamdır. 

Muhakkak olan bir şey var. k 
sa Bolşevık orduları faal unsur 8ftUftUftUft 
olarak harbın büyük sahnesınden ilgası için 

1oktur 
(BGfmakalı1dn dev•"') Umumı kaı.ııı:ııhının tı.ı!ığı hakkın. dü,manın makineli kuvvetlerim 1 Suçlunun muvakbtell Hrbest bı. 

Narh 560 kurup iblij edildik. da nmt.nlc 11 Bmanya sozcü- ınhızama uğratmı, ve 4 bın Al· Takılma bwr_.; reddedılmiş ve kısa 
ten sonra halk da, gazetelerde sfı şo) it• ıJ manı öldürmüştür. Bu bölgede blr celAeden sonra muhakeme 22 ıon-

artık uzaklaştırılmıtlardır. (J lMI ~ıfcCn. dffam) 

• · ık Tobruk ınılnkı Almııntarın, h ı.• • bnekte olan diğer ı u ı t. Loırakılınıştır tikiyetleri gök yüzuııe ç ar • are1Lat ıcta e ............................................... . 
dalar, .öylenmed k ııö:ı, yazıl • lkı rlfienı n arıı ındnkı boş bır Sovyet cüzütamı Almanlara A .k J 
madde yazı kalmadı. Bu i.a· ~~:~ay~u;:;ukıııı 1 : :~~~~~~~:n~:; zayiat verdırmiştır. Dütman 1000 IR er 1 a 1 - a p on 

Bol,eviklerin kıftn veya gele. Diter taraftan dıt memlekeUerle ti
cek ilkbaharda Ural ötesinde bır caı<:t yapan ve Amerikan bayrağını 
hatta iki ordu teşkiline muvaftak La11ıyan ııemllcrın a1laWanmaaını ya. 

salt cd n 4 ııt.eşrın 1039 kanunu. 

- .. 

dar gürültü kar,ıstnda belediye• ilk defa ol k , vclerımı:ıe kar- maktul bırakmıftn. " .. 1 • 
nin, en battakindP.n batl•y•rak ŞI ııe..:eleı 1 ı. 1 kullaıımak çaı~ıne Almanlat~r~.~~ilyedrettikleri g o r u' m e er 1 
bu i•lerden derece dereu m~avl baş"urmuşlıı ı ıl r. "' -· 'l 
olan bütün mensurı1~n, derhal Brıt:ın)·ıı a ı .. , ınm tanklara el Londra 1 O ( A.A.) - Alman f 1 km aza , ., r ., y o r 
Y
eniden tetkikat yaptırmak ve !I Hi.hlnrllc ıııtr ı·•• ı tmektr tr.red. taarruzu diın. M. osk.ova isti~ame· V 

. h • d!il ı•tmcmelt•ı ı 1 obruk ga rnlıonu d · · il k b t k k y irtikip edilen m6thtt atanan tin e yırmı mı J ır eraıt ı a • 
minevıy1&tının ııc kııdar mükemmel l' f ) .. 

olup oln'ııyacaklan hakkında teh. nun 6 ııcı maıldl.'8f bukumlerının kal. 
min yürütmc-.kten Berlın askeri dırılınn nı unsiye cderım. Sılahlan. 
mahfilleri imtına etm~kıedirlct. dırma ışı şlnıdı mer'ıyetle olan ka. 
Manmafjh bizzat Sovyet l.:ışku· nuı un diı,.'t'r hukumlc rlııden dnha 
mandanlıi'.,'1nın dahi bu mesele ü. muhım dc!{ıldlr. Fnknl dcnız muret.. 
zerinde henüz kafa yormr1dığı tclıntımııın hayat. emnı)etlcıinı te. 
tahmin olunmakta. Sovyetler Bir. ı ınin etmek ve• vupurl:ırın nnb:ulann. 
r· · . d • ı· k A 1 da bulunan paha lılçılmcz yuku ko. 

O
··n·u·ne geç-·k mecburiyetinde detmi,tir . Muhte ı rapor ara go. 1 d ..... olduğunu l[oııtcrmrkt<"dır. Vaştnıton, 10 (A.A. l - Un tc 
idiler. Halbuki lstanbul halkı ALMAN 1,EBLIGI re, bu aon haıdtetlerde _Al~nn Press: 
için bay•tİ meselelerden biri olan BFJRLlı.J. 10 (A.A.) ordulıı.nna Macar, Fınlandıya, İyi mnlümat alan mahfillerde zan. 
bu odun işi hakkındaki bütün fİ· Alman orduları Başkumandanlığı. ltalyan ve Slovak orduları da ncdıldığıne ~orc, Amcrıka. Japonya 
kayetlere belediye kulaklarını h· nın teblığı: ı refakat etmekte ve bu suretle a· 1 muzakcrelert hır çıkmaza gırmıştu. 
kadı ve bu müddet zarfında yal· İngıltereye kai'şı yapılan milcııde. deden üstünlük temin edilmiş bu. ı Bunun sebebi Blrkşıll Amerikanın 
nız mamur ve düzgün olan cad· 1 lede, Alınan Ravaş tayvardort Faro l lunmaktadır. Çtnde 1937 ııtatOkoırunun tekrar te. 
delerin ka1dınm1annı aöktüıüp. 1 ndalarındııkl ehcmmiyetlı te111sata hil cSovyet donanması> isimli sııojlnde ısrar .. ey':~esıdır. dl ? 

ı~ını~ en egcr ı .. ·ıs~ı .vı upa rumıık ıçın munıkun oldu~u kadar 
cıhetı olup Ural oteaındekı Sov· vapurlarımızın slliı.hlandırılnıaı;ını 
yet arazisinin büyük bir parçası ~a ak eri n kanun hukmünün kaldı. 
steplerden ibaret o1du{;u V«' dik· nln 11111 luwmunu ılerl siırerım. 
kate değer harp aanllyıi ıhtıva l11t.ıl•s:ıliıtımız en son safhasını 
etmediği keyfiyeti hatırlatılmak. bulup Ui dıı tJarııiıza ~alıeme ~ön. 
tadır. Bu akşam Alman Harıc=ye d n'1lk ıcln ba ka gemıleri de .kul-

N d ·· 1 d ·ı · · 1 ı n k warı r-• tf;I zaman bıuat 
ezarelın c şoy e enı mıştır: Ameııka bayraı!i-ı kull nan 1t9mılere u et i ı " 1 llt ı ı dıkl - •poa •••&eU110 ne yor erlerine aıblt döııl!lmekle mef" c m nı ş or v nıc erpn n şıma Rus ııazeteainın yaz arına sore 

Y .. I rd B t sııhılı acıklarında cemıın 61;00 tonı. h . d k' Alman tümen· Tokyo, 10 (A.A.) - Japon Ha. 
ılll 61du. Bugun e e eyazı latoluk 4 tıcaret gemisi batırmışılar. Rus cep cam c 1 

.. .. ı bcrlcı Burosunun s6zc6sü Japon • 
meydanında yapılan itler bütün dır. lerınin sayısı iki yuzdur. ~u~ı~r Amcrıkan milznkcrclerı hakkında 

Eğer ,iddcti malum olan Rus lfizum tuı ıl ol ca(rJır fvıırlltere .,. 
ya kışına rağmen yeni bır Bol e· Ru \oya k rku ı.r. \'9.rdını yapmalı. 
vık ordusu tensıki hakıknten nz Bıtı yatım ktircsının n1\lkadde-

halkın gözü önünde cerr.yan edi· ı' Diişmaft tanareleri Alman toıı _ memleketin sınai mc.rkezlerı ıc;ın şöyle demiştir: 
ror. Bu meyd•nın parkeleri da· raklıırına hticum etmemııli!rnlr. ciddi bir tehlıke teşkıl eden Ore· Görüşmdeı devam etmektedir. 
ha 011 Mne bozulmadan gidebilir. 1 İT AL y AN TEBLİG i lin uybedilmit olduiunu kabul Mantlla ile ~onıtkon~dakl konfe • 
di Belediye odun ve kömürle ROMA. 10 ( A.A.) etmektedirler. rnnslarda huku~~in ~lacagı vazıyet. 
m~tıul olacağına bu canım par· İtalyan orduları umumi ltarard- Pravda gazeteai, bu bapda b~kkında 1 ~ru bır suale sozcil 

keleri söküp onların yerine laakal htn!n 495 numaralı tetılıtl: ,unları yazıyoı: • fQ~~ne~~~a~ ~~ taraftan mftıakcre. 
50,UOO lira aarfile Mfalt dö,et· Ş~ma~P::~!:d~u~~~rub~r m;;::ı~:~ cRus mılleti ve Sovyet attıhad~ lere devam ederken öte taraftan Ja. 
miye kalkıfh· l,te bu 50,000 lira sı;st:rmiıtir lnı;llız tayyarele•·ı Hin. için bir hayat ve mem&t meaeleaı ponya ti<! yaptığ'ı mftzakerelcre ta. 
lam manaıile ıokağ8 8tÜDUf bir g a:ıi üzerin~ bır akın yapmıtlaıdır. meydana çık~IŞ bulu~uyor.> mamife 1.td olan bir Va:ıiyet alıyor. 
paradır. ftalyaıı ve Alman hua teşekkftllert Kıskaç ,eklın.de behren Alman 

lhtikina adeta kudurma ali· miltnkip faııılaJarl• Tobruktakl dok taarruz hareketi yalnız Rus dev· A' m erik ada 
eti 

• ::-6 d'• · b d•virde be. Jarı ve lıman te !satını. m ı~tahkem let merkezine varmak için dcGil, 
m en g..-er ııı u .. • ._, . ... 1 d". ı d b L d w;ı,.m.ı ba laca ••aİf•si. yalnd mev .. ın -tarya arını ve ııter tes - ayni zaman a u mınta~a a top_ 
'--- • f _

1
.... fiy ti satını, Marsa Natruhun şımendıfer lanan Rus orduaunu çevırmek. ve 

-unla usratm-~an ve a a. h k t h 1 1 b 1 • 'b • istasyonunu, arc • • ııı<" u u · ihata etmek içm yapılmaktadar. 
nn artmu1n1 mennetmekte11 ı • nan bir treni •• dil•man hava mey- ..,... Al 1 b • -•- · ı· •- '-·· ı ımoçen\o man arın u uı ret -ak lazım ıe U'~en, - danlerını bombardıman etmlelerdlr. • . . • 
muhterem bel~diye bilakit eana. HedPflnı mücnlT tsabetler kayde • yetlerini anlamıt ve b~~ delır~~e 
hn, hem de bir bamlecle yijade dilmıstır. Batan tayyareler thılerlnt hareketinden bçınabı.mck ıc;ın 
yirmi bet niabetinde ihtikar yap· dônmü~lerdir ordulanna yaptmnakt.a oldui{u 
maıına önayak olmuttur. Hatta _____... - rıcatile Alman planl~r~nı ıu) a dü. 
önayak olmak .. deiil de, odu· EfazıA hava yolu tfirmek maksadını ıatıhdaf etmit 

aanu 450 kuruf& aatmı1a pekili •• 1 e y u r d u n bulunmaktadı~. 
razı olan oduncuya «hayır, sen Lon.c:bad.akı aal.ahiyetli Rus 
odunu 660 kuruta aat•cllıkı1n. ve her y. n 1 n a mahafıli, ncata ragmen canııpa· 
halkın sırtından fuzuli binlerce be~ı anıyor rane muharebeye tlevam eden 
lir k cak 1 d · tir it Timoçenkonun ordularını tam ve 
an.ı&~~ L.S::b." ~ıtd • bi.oo (J ittoi •allUedlfl clnetJ müttehit olarak muhafaza etmek. 
•n•u;ranm ~ D' yenn e, .,, d k b' ak't 'b' b' '--ld d 'f Dersim bugün cümhunyetin ku • te olduğu no tasında urar eyle-

.•.';_ __ 1.~-daıç ır UO:_. e e yazı ee· retli elıle H•Yİf nilmunesi haline mektedir. Şark cephesindeki buh. 
ıını - - r maaw yapan • 1 k l 

d b
"t" k b b t' b' gelmiş ve bir istihsal sahası o • ran en ..,;;ksek no tasına .ıe mf'k· 

sonra a 11 un a a a ı ar mu· J -

rakılNn sırtına ywdeterek lfln mu,tur. Elflzığın T unçelı ülkesi tedir. • 
içinden calnının akile• sıynlmıak yc:ni bir muhit kazanması da kıy- Bu Alman planı, tamamen cez. 
İ8tİJen belediye sörülmemİftİr. met ve ehemmiyetini aynca aı· rtdiT. Çünkü Rus ~rdu!an .~ırlik_ 
Bu belediyeye latanbul balkının tınnıştır. lerini mu~afaza ettıkle~ı- nıud~et. 
aaten eakidenberi fazla teveccüh Birime; .ene evvel d~miryoluna çe bu gen.ış memleket u;ınde 11cat 
.,. itimadı yoktu. Fakat bu ıon kavupn Elazığ bugün bir hava hattı nereye vanrsa varım Ruı 
vaka lberiae arbk bizim, İstanbul yolu ile de yurdun her verine mukavemei yine devam edip gi· 
bel d' · · .. cek .. .. - bağlanmı,tır. Vana doğru ,..ark dec::ektir e ıyea111ı1 ıore sozumuz 

1 1 
b' I k .. • •••••••••• : ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 

k•hnaınıthr. Bu davayı, Ytikan· ô emi i e ır eşme ıı:tere uzanan S t 1 1 
da da deRimiz ıribi anrak Dahili· demiryolunun ba,langıcı da Eli· 0 V Y 8 8 r ft 
ye Vekili Faik Öztrak, idari ve 7Ji:dadır Bu aebeple viliyetin r.. uslr&dlS}I zorluk 

"
•stırm' ... b"ır kararl• halledebilir. tikbali daha parlak ümidlerle do_ ( i "' " d I ludur. l xa •alnfeden dıı""'"' 

D•hiliye Vekili geçenler e ıtan- Bazı kimseler Avrupayı ıeferi hır 
b k. lb t B azal HaTbiycden tabit olarak çıktı. kuvvet gönderılmesını ve garpı.a bir 

ula ıeldiji va ıt e. e •• ey.. ğım zaman ıllc defa vazife yerim kara taarruzuna geçllmesinı tavsıye 
rneyd.,ınan feci vazıyetmı gor· olan E.lizıö. benim ıçin aynca bı'r ktedl 1 D 
mü,, o da bizim .,.ibi tiipheıiz çok .. etme r er. 1ğeı bazı kim eler 

• kıymet ve hatrra ta,ır. Buradan ise madenlerin ve şımendıfcrlcrın 
muztarip olmUftur. yanm asırlık hatıralarım canlnn. mıllileşt1rılme11I ve askcrı hizmete 

Binmenaleyb mahrukat İfİ gibi _ L h 1 d elverışlı bütün lngıllzlerin scfcı tıcr 
hayati bir i•i barakıp da, d•ba mt• olanı& eyecan a önüyo. edllmeslne matuf bazı tedbırler alın. 
doinzau onu yüzüne ıöaüne hu· rum.> ması suretlle dahili <'cphede cyenı 
.. • d b

" • .1 ld I blr usul> ıbdas eıılmesı taraftıh·ıdır. 
, ınp a o,. •• zamanaıa ka ı· M kt p kitap arı 8 8 lar. Fakat 1nglltcrenin tesadfif1 0 • 

Mllawr iııali altındaki 
••tnl•k• tl•rln .. all11rc 

111i111tl•r• ediligor 
Vaıfnııtou. ıo (A.A.) - Cümhur. 

reisi muavini Wallaa, Bırleşılı: Amt
rikada müteaddıt antrepolarda bulu. 
nup Mıbver nufuzu altındakı mcın
leketlcre ıonderllmek ü:ıere hazırla. 
nan mühım mıktarda harp nıalzeme-
11 kı:şfedlldiglnı ve bunların müsa. 
dere edılece{[inl ıöyleınııtır. 

Wallaıı, yalnı:ı Nevyork limanında 
)'apılan ılk tahkıkatta, bın kadar 
kamyonu doldurabllecek miktarda 
malzeme meydana çıkanldığını ilave 
etmi,ur. 

Wallaa. müdafaa ıktısad konseyi 
re sl aıfatlle netrettıf:ı ream1 beya. 
natında New Jcrseyın bir tek mnr. 
fandız gnrındıı. ezctımlc külllyeUı 
miktarda alum1nyum ve tenekeden 
maada demıı ve çclık mnmulut mey. 
dana çıkarıldıgını ııôylnııştlr. 
Amerikan it adamlan Rooıevelte 

mllzahir 
Nevvork, 10 lA.A ı - Nevyorkta 

en b6yült mallyecı, ihracatçı ve sa. 
nayıcılerın lştiı aktle toplanan ve 
günlerr.e devam eden Amcrıka ha
rici tıcaret senelik kon •ı ı ıçtlma. 
lıınnı Roosevelt hilkCımetının ıı:vnııe
unı tasvip ve bitaraflık kanununun 
Ugasını talep eden bır kararla bıur. 
mıştlr 

Nevyork bonaaında alçalıt 
Ncvyork, JO (A.A. ) - Dün Nev. 

york borsaııında umumt bır alçalış 
kaydcdUmıştır. Sanayi mue<> e el rl. 
ne aıt esham ve tah\ llatın bOv\lk bir 
kısmı 1- 2 puan kadar du,müştilr. 
Mali mahafı1 bu alçalııın Ru ya aıı. 
keri vaııyetınde mc)•daııa gelen va. 
hamete aıt haberlerden ılerl geldlğı 
knnnatındcdlr. 

.. k l b d . h rntı l ra ldedır. 
mum u.n. 0 u~~. u .or uyu ım 8 Hftl rln nı vd:ıTı okumasına tnham 
etmek ıçın buyuk bır Almnn or· roDl ed meyıı Aınerlkan bayraiı 
duıuna ıhtiyaç hasıl olmıyacak· onun ı l dl lerıle d nız.lerden koftula. 
tır. mı:vacaktu. 

Sovyet ordunnda Lpanyol rhz Anı ı ikalılsr. takip edilecek 
ıençleri \•olu ı.cçt k n ınvoyı kontrol etmek 

nnu le çılriırmt" olan yabancı dev-
Helıinki 1 O (A.A.) - Petroı. ıetlcıtn t>üklmlvettne kartt de. 

kojun zabtı ıçin cereyan eden n ıı;lcr n h ııtr}etlnl mfldafaa et. 
muharebeler esnasında Fin kuv• mek ol n !!lva•etımizl idame ettırmek 
vetleri, aralarmda on bet ya,ın· nl tlnde>'1z. Buna bütün kuvveti. 
da çocuklar bulunan birçok genç mı botun rahumın vı biitfin dütiin 
İspanyolları da esır almışlardır ~~':!~ ..... ~~.~~.~~~~~!~ ...................... . 

Bunlann l.panya dahili harbı Çekoslovakf ada 
esnasında lıpanyol kızıl idaresi. idamlar 
nin tensibi ile Madrit Kızılordu 
kumandanlığı tarafından Fransa 
tarıkıle Ruayaya gönderilmış o
lanlardan ibaret olduğu anla9ıl· 
mıstır 

Bu genç lspanyollar kolkoses· 
!erde ve Fabrikalarda beş sene 
çalıştıktan sonra dehııetlı \.meı 
Bolşevik olmuşlardır. 

Briyansk'da imha edilen 
Sovyet fıricalan • 

Londra, 10 (A.A.) - D.N.B. ajan. 
s nın Prngdnn aldıtı bır babere go. 
re, dOn Prag ve Brnoda lktısadt boz 
gunculuk vatan ıhaneti ve yasak 
sılô.h taşıma sııclanndan 18 kişi da. 
ha kurşuna dizılmlştir. 

denizden kaçmak için yaptıkları 
gayretlerj karşılamışlardır. Bir 
Alman fi1oau kumandanı demıttir 
ki : 

Maripol limanında Sovyet as-
Berlin 1 O (A.A) - Briyanslc 

imha muharebesinm c~reyan et. kf'r 1erını htımil l 5 vapura tesdüf 
tiği mıntakada Alman tcs,.kkülle e.ttık So'\ yet kıtalannın b'\kıycle. 
ri. 8 tefrınievvelde, üç Sovyct 1 n nhtımlara tam bır kargatalık 
fırkasının bakıyesıni imha etmı• hıılınde dolmu"tu Kamyonlarla 
!erdir mutemadıyen ehad ve malzeme 

( Rad G t ·) Ş k gelıyordu Bu firar hazırlıkları 
yo aze e~ı -: ar devam cdıorken atılan bombalan 

cephesının merkez.ınde Tımoçen · d f l ·· .. 
k d 1 

: mız şımen ı er vagon arına yuru. 
o or u annın kanat ve mNkezı · · h 1 d k k il ·1 

ne tevcih erHl,.n Alman taarruzu 1 yuş. a ın e .1 ° ara ve ~emı e· 

k
. f h ı d d' Al h b r" ııabet ettı. Ne tarafa gıdecek-

ın 111a a rn e ır. anan a er. 1 B ı ki · .. ı 1 d Al 1 k erını şat1mrn o şcvı erın ~oz e. 
er e .. man taarruz a '1nı~. ya 1~ n om.inde naklıye gemileıi arka 
da buyuk n,.tırı;oler verccıogı Vı k l ·· "ld"l M 
yazma mıntaka~ında .;«>,•rilen So~ ar aya su anı gomu u et. • uaz. 

t k ti 
· 60 70 . zam alevler bozguna ugrayan 

Y*' uvve erının · ltıınen S k .. 1 ·• 
k d ld 

• b'ld 1 k d' ovyet tesc kul ernıın tamamen 
;ı ar o ugu ı ırı me · t<' ır h . d ld . • · · ·· ı. 'd a.1 k H k r d l b' ta rıp e J ıgını gostermcı..te 1 ı. 

ı• os ova ar o cmıryo u ır • • 
çok noktalardan kesilmış•ir. Franau. cepbesme benzedı 

Svyeı ordusu bu ka..Jaı buvük Berlin 1 O (A.A.) - Stefaru: 
bır kuvvetı kaybettiği takd•rde «~ıe~st a~ Deutachland> ıa-
Sovyet ordusunda büyük bir çÖ• zetesı dıyor kı: 
kuntu olacağı tahmin edılmt'kte· Halıhazırdakı vaziyet du,nıa. 
dır Bu ordunun olduk~ muhım nın mukavemetini yıkan Cainse 
hır kuvvetle çekildıği de ıôvlcnı ~cdığınin açılmasından sonra 
yor!a de ıhtiyat kaydı le tclôkkı F r nsız ordusunun maruz kaldığı 
edilmclıdir. v zıycte müşabih bulunmaktadır . 

Mütterek 
Türk - Alman 

t. b 1iğ1 
(J (nd lloAt/•dn& ,.._, 

atfetmekte "' bunda Tilr1ı: ve Alman 
bfiktlmeUerinın, Qalkanlarm eetnıp 
dotusunda barıtı :muhafaza için ..._ 
terdıklerl 1Jl niyetlerin bır delilini 
rörmclctedır. 

Bulgar afyad mahaflli, Tdrk • 
Alman mtieterelı: beyannamellhltn, 
Bulg-uıslanın !\Ubver de•letleril• 
birlikte TürkJyeye muteveccfh bır 
hareket yapmak üzen askeri bu.ır. 
l.klarda bulunduğuna dair olarak 
ecnebi kaynaklardan sızan haberle
rın tam ve 'kat.'i tckdbi lhUva etnK'k. 
te olduğunda müttefiktir. 

Biltün gauıtelet, Berlin ve Ankara 
huk<ımetlerlnln bu beyanname.ine 
baş alıifelerlnde yer vermektedir. 
Bulgar malbuat.ı, Turkiye ve Bulga. 
rıstnn arasındaki ıyı milnnsebetler 
Oz rıııde ııırar etmekte ve bir kaç 
ırun evvel Vamada bir nutuk •eTeD 

Sobranya Reıst Kalov'un cSofya 1 e 
Ankara arasındaki müna~betlerin 
dostane vaııfından daha y6ksek ve 
şlmdıye kadar olmadığından fazla 
ıy1 niyetlerle metbtb olduğu ve rıe 
Rulgarlstanın, ne Türkiyenln biri. 
bırlerınl karşılaetırabi1ece\t mtısellib 
bir ıhttllifa sllrllklenmeyı dileftnme -
mıu bulundukları hakkındaki beya. 
nalını tekrar etmekten memnun Ki. 
Tünmekt.edir. 

Hazin bir 
yıldönümU 

( mrlMf talıi/edlfa 4ı!ttGM) 
olarak yıeıyan merhum Ahmet Jilefık 
asrımızın en kıymetli tarıbçlaiydl. 

Merhum, Sürpagop mesarlıtnnn 
flt.irdadı için ortaya vulkalar çıka.. 
rarak telıre mDyonlarca kıymeU. 
hizmette bulunmu1,, bir çok eurler 
yazarak beynelmilel sabada da töh
ret sahıbl olmoftU. Çok kuvvetli bır 
tarıh(I oldu~u kadıır çok tçlı bır eatr 
ve edıb olan Ahmet Refik, Balkan 
Hublnde aansiir naufett.ıl)litlnde 
mat.bunta hizmet et.mi~ ve hemen bl. 
t'!ln gazetelerde çıkan IB)'lsıa maka
lelcrilt' ilmini halka yaymak wreUle 
de çalıemıştır. 

Ahmet Rdikin hatırası kad1rfm11 
Turk mıllet:inln bafızaaında 1....,-a.. 
caktır. ··············································-

tayyare motör okulu 

tayyare motör okolunun açılmaaı iL 
z.omlu it rtilmDittlr. Uc senelik b1r 
tahıııl Ue }etiftir lecP.k olan bu okala 
Sonat okulla ı meıunlan ara11nd• 
kabı lyet gösterenler alınacaktır. Bı. 
nası 160 hın lıra:ı,a çıkacak olan btl 
!kulda kullanılacak olan makineleri• 
kıymet! 1 mlhon llrııdır. MUH MU
dnfna \ ckulct1, bınanın tes.ıs mas -
rnClnrını kendi bfttçeııınden •ennf'yl 
kabul rtmı ıtr. Motör uı1ta okulunun 
talebe knrlrosn ~enıo olacaktır. 

Hu cku un U11uı yapı okulu yanın. 
da lnta ~I ecele binasına bngtin te
mel at.ılmıetır. Tem 1 atma ml'rasi. 
mlnde Maarıf Vekfü Hsann Ali Yü. 
rel, Teknik Öl!:retlm Mtiııteşan Rfi tü 
~e Mıllt Mfidafaa Vekillti namına 
Albay A ım 'Uçar hulunmuş ve Ma. 
arif Vekılt Bnsan Ali Yucel temele 
ılk taoı kovarken oknhın memlekıote 
hayırlı olm1U11 temcnn: inde bula
mu•ttır. 

Maarif V ekrli tstan'bula gellyor 
run yapmıy• kalk1'111'1 belediye• yunlar oynıyan Almanya ile aynı 
.. in, tıtanburu idareden iciz oı- ,1 ,,..,. '°''"''""' cf•vom> ihenge uyarak en buy~ ~hlikeıerı Yeni Irak kabinesi Maripolde 15 Sovyet gemisi Sovyet mukavemeinin yıkı.ma 

Maarif VekiU Basan Ali Yücel, 
buclln yanında Teknık Öğretim Mh. 
teıarı R6şti.ı oldup halde lıtanbala 
hareket etmet.ir. 

d~iuna Bay Faik Öztrak da bizim ay sonuna kadar bıtmİ.? olacak- göze alınası la:ıımgcldıglnde herke" 
eıbi bükmetmit olmahdır, · müttefiktır. 
'--ıŞu halde yapdacak it, latan· tır~ Demek izahatın baş tara. Moskova)'a ıanderılen f ngıli:ı he. 
""." belediyesini L--tan a••x... ikim fında so"ylenmiş olanın hılafında yeUnın reısı Lord Beaverbnxık'un 
cı ~ .,.., ,.... • d Ruslnnn ağır darbelere marua kal • d; bna derecede •İlayetlere kitapsızlık mevcutmut ve ıd ıa. mış olmakla beıaber henüz cenkcu. 
ni ~etinn?-1•~ daha ehilleri· ların hilafına eksik kitap vor· yane bır ruh taeımakta. olduklannı 
itte dil i' lir ... IRanbul balkının m 11 _ beyan ettiğine ışaret. edılmcktedlr. 
at b' ~ ı iM.dur. Hakiki demok- ITfZAR - <Siyasi Fırka Reıslerı. 

r U' 1 •ede İae haUaa dileği diibiis kabul edec:efİDİ tüpheaİ2 nm Hayatı> tefrıkam zı NZımı:ı:ın 
h•kkm dileji d--....L old··L-..1-- d b - --- addıe,leriL çoklugun aıı uıun koyamadık. Ka-
onuD ltilnniaa ~ tend. T A.SVlRI EFKAR riler m1zden ö:ı r dıle .ı. 

Bağdad, 10 {A.A.) - Yeni lrak 
kabıneaı atağıdaki ıekllde diln ku
rulmuştur: 

Başvekil ve Müdafaa Nazır Vekil!: 
Nurı Satt, 

Dabtlıye Nazın ve Harıcıye Nazır 
\'ekılı Salih Cabur, 

Mahye Nazın: Alt Mumtu, 
AdlıJe Naıın: Tahsin Alı. 
Mnnakalat ve Nafıa Nazın: Meh. 

met Emın, 
İç Jtler Na 

bahnldı sı birçok sebeplerden dolayı ha· 
Berlin 1 O (AA.) - O N B rekatın nıhayet bulduğuna de!a

ajansı Hkeri kaynkalardan ala ığı it t etm<'mektedir. Bu huauıta d 
malumata atfen bildiri> or: 18 7 l Fransız harbiyle haaaate: 

Almn ordusu tefekküllt"rİ A· hır müşabehet görüleb'I' 
._ d · b k · 'k S 

1 ır • zu enızı oyunca ş~r ı!tı anıe_ edan mağlubıyeti neticesinde 
tinde ileri hareketlerıne devam harp bılfiil bıtmişti. f ftlcat aına· 
ederlerken Alman hava kunet lum olduğu üzere hareklt ertesi 
1f'r birbırini takip eden dal~. lıır seneye kadar devam etmtt ''e cHı, 

lındr şarktakı muhim lımanları manın tAmamen ımbuale netıc" 
b.alam.,lar ve So, yede a 

................................. ._.._._ 

TaaYlrl Efklr 



c _ s Sahife : 4 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romafizmanm uacrdır. Bahçekapı; Salih Necati 
• • • • • • • • • • • • • • •• o • • 1 
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ı=ASKERLIK l ı 

• • •••• d 

(Türkiye kömür satış ve tevzi J 
L müessese~) 

TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDAN: BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROM~TİZMA 

Trakgadaki mıilki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar ve müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Aslrllarınızı Derhal Keser 

lcd-'• ....... 3 kate .... Wlir. Hw,_. 

Klrakk bot oda , aorlat• .. .. ~ 

ihtiyacına.. elan oeı cin• maden kömürünün miktarİılin acele. Galat uaraJ, T aUim .,. civa· 
nnda Kiinet eörür bet biT oda 

Böbrek "••tahklarına kartı 1 
~d~~ .~~~.~!.?~hl•:~.::::: .. lıtanbrıl K•r• Mustafa 

61ltlirilm••l rica olunur. muzuna mek tup la bilciırilmea 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve maden 
kömürlerinin stok · mahalli lstanbul olmayıp 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın mira· 
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

l
w DOKTOR 

1 Sedad l<umbaracllar 
1
1
• lctr~Rı%~0~,; ı::::ı~!~!ıık· 

tun mütl'h.a.R:nB'I 

l' Ademi ıkttdar Ye belgevşekliğl, 
gr:ce ışeyen çocnk.ların teda v1sJ. 

• 
"• kana ıı:arıtmuına m~n1 olur. BiJiinuım ldrar yollan haı<talıkla- ı 
nnnı tedaTlslnde teıı1n u t'i .,. enuralaııı bir müatahsardır. Ecza· 
nelerden arayınıs . 

Satıf deposu: Sami Aıt.u, Bahçekapı İş Bankası arkasında 
Rahvancılar eokak No. 6. 

Gümrükler Muhafaza Genel 
K. Satınalma Komisyonundan: 

1 4 / I. T e,rin /9 4 1 salı günü aaat 1 1 de 1800 lira muham• 
men bedelle müteahhit nam ve hcaabına 60 adet kapla n k.aputu 
puarlıkia aiına.cak.tn. ilk teminatı 135 lıradır . Şartname ve nü· 
muneaı her gün komıayonda görülebiür. l.teklılerın bellı gün ve 
N.atinde Galataaa Mumhane cırdduindekJ 5 4 nıunarah daıı .:ye 
gelmeleri. (86 i 7) • 

Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 
\ 

Sırkecı Ankara .Cad. Semih 
Lutfı 1\pnrtımam. (Tan Mat-

Taksım lıalıçesıı ıın Met~ cacltie~ı tarafına -yapılacak demir parmak
lıklı kapı ınşıı.s ı açık ek~ıltmeye ko ouımuştur. KPş!f bedelı 2558 llra 6 
kuruş •e ilk t.eınlnatı 19l Ura .'i5 kuıuştur. Kcş ı f ve şartname Zabıt 
ve Muamelat ~uduı-luğ'u kalemınde görülebil1r. İhale 20/ 10/ !!41 pıı;ı;ar. 
tesı giıııu saat 14 de D:ıinıi F.ncüm cıırle yapılacaktır. 1':ıtıplerin ilk te
ınınat makbuz veya mektupları, th:ıl e t.arlhınden sekız giin evvel Eeledıye 
Fen hlcrı Mildurliiğirne müracatla :ılacnkları fenni ehlıyet ve 941 yı. 
lına aıt Ticaret Odaı11 veslkalarııe ıha.le günü muayyeo saatte Daım1 
Enciimende bulunmıılan. (8821} 

PMaşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığıi 
KURANI KERİM 

Fotoirafla alınarak, ı•v•t nefi• bir •uretı. 

l•tanbal MAARİF Kita-phane.i tarafından baıılmlftır. 

ı bnaın ku• ıııı) . 

,~M.m .. _...------...ıi-·-----, l 

Oğretmenlere mahsus • Pratik 
Talebe Not ve Mü~hede deherleti 

ilkokulların her eınıhna göre baeılmıttır. 
Gayet g üzel ve nefi.9. lat&nbuJ Maarif Kitaphanesi 

l btanbul Dördüncü lua Me· ı Eyiip İcra Mcnıurlujundaa : 
murluğwıdan : Mülterrenun Mahmut Şevket 

~e.yoğlu Vakıflar _Mü~~r~iiğü 1 ve Abdiilkad ı r ve Hüuıyetin şa· 
vekılı avuk.at Öm_er Cemıl . l ansı 1 yıan mut:1&anıf olduk.lan Otakçı. 
tara hndan Beyoglu . Cali~dede lar. Naml'lzgih aok~ında kam o-

Yükıek Deniz Ticareti ·~kak No. _40 da N_un Çatal aley. ı lup: kapısından girildiktc r:ıalta 
lııne Beyoglu ~alıpde~e . soka.it 1 tö:;-ı döı;ıeli bir koridordan ıooııra 

Mektebi Müdürlüğünden ı j No 40 .. m~hallın tahlıycsı, avu· l tahta bir aofa üzerinde iki büyi.ık 
.. _ _ _ . . katlık ucretıııın \'e ıcra masraf· hir küçük oda ve taş döseli bır 

l - Sogutlu tatbıkat geml8ın1D aınklne \'e.;atr tanuratınm yaptırıL lan hakkında ·a ılan ıcra taki· ı . . ı • • · 
ması kapalı zal'f usulıle eksıltmeye koııulııllı~tur, Ek~ıltme 18/10!1\IH I . . ~. P ıııuttak ve bır he.~~~.n ve_ merdı· 
cumartesi güuu saat 11 de Yük.sek Deniz T icareti Mektebı Mu<lurlü. bınde posta .1d'.3resıle zabıt~ tah .-enle çıkıldıkta buyuk bır aota 
ğiınde t.oplanac:ık Satınaıma KQınl~y onunca yapılacaktır. kıkatı ve takıbın vesıkaya ıstınat ü:.r.erinde iki büyük oda ve bır 

2 - Keşfine nazaran muhamnı en bedeli 142-iO lıra olup mııvl\kkal 'eylemesinf: binM·n bir ay müd· ~andık oduaı ve biT heladan iba· 
temınat~ ];008 hı·~dır Şın·tnııme.sinl gormel< arzu· edenler mektep muha. detle ve bir gaze~ ile i.lanen ıfa- reoııır . Kuyu ve eşca.rı mliıunirevı 
"ebesine müracaat etmelıdtrler. ' ııma icra tetk.:k n1ercünce kıttı!IT havı bahçeli ve ı 3, 7 j metre mu· 

:l - Muvaklca~ teınlnat fst. Yük !ek Mektepler Muhas.:beocilg' i vezne. 
1 verı'lmı's olrnakla meıkur mahal- raobında Ve tamire muhtaç İ"l>u 

•dne ~·a~ıı ıı.aca!<tır Ek~ıltmeye ıoth iik edcceklcı· ırı 2490 sa~ ılı kanunun l lııı tah~yeııi .ç.in lr.eyfiyet ilan olu. 5 5 1 ·ı · Sa . k ı ar 
2 ve 3 uncü ma<ldclerindekı şnrtları haız olmal arı ve :12 oc1 madde ta-

941 3 469
) numara 1 ev 1 e yme "a 

rifatı dairesınde ıhzar edeıcklcrı zarflarını eksıltrne ıı;ttnü ~ .• at ona ka.. nur. ( I 1 Cebecibaşı sokağında kain oluı> 
dar Komisyon Riyasetine mııklı1.12 mukabilınue verroelerı lazımdır. Devredilecek ihtira beratı kapı~mdıın girildikte toprak korı· Eminönü Yeril Askerlik Şube. ı 

ıinclen : 1 AYRICA •. y:- u. L- n---nın ıecaventlerini ba'Yİ 
Eczacı teğmen M. Rıza Van -·• nan. v.u ... 

20 santim boyundadır. Y aldızh. be.z eiltli.si 

100 kunlflur. Ta.,.a için hed.iyui 120 kuruttur. 
4 - Ticaret Odası 1941 belgeleri zarflara konacaktır (8693) l urkıyeode istihsal edılmi~. 0 • dor üzer nde kiiçük bir oda 'e 

------ iM 2 4 Şubl!l.t 19 38 tarıhü ve hır ku) ulu mutfak ve merdivl olt" 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 2-+18 ~ayılı ihtira berııti mucibın· 1 ı;ı.kılclık;a aol taraft.~ bir oda :·r (36967) , eczacı teğmen Abdiil-ı KUR.ANI !<ERİM. Türk barflenle basılmıttır• 20 santim 

bd.ir ( 38416) , piyade teğmen l eb'adıod.dsr. Y aldı..dı bez ciltlisi 60, tafraya 80 kunlflur. . . , ce m .. dcni olmıvan maddelerden bır hela ve keu don basamaıdı 
lbrahirn Necdet ( 30 1 3 1 ) • 1 t ... 1 · b 

Hüviyet cüzdanlarile birlikte Dikkat • Bu KUR'Aid KER MLER yerıne azı 
9/10/941 tarıhınde yapılan fen memurluğu l"smı glrıı lmtıh~nındı l1 l E' 1 - ( · · ) m-Tdivenle çıkıldıkta biri büviı1'. k ı .. 1 1 - . mam u ~ ı< en zıp zıp. ı•rıur r. • 

azanan arın .. ayıt nuınaı-a ı.r ı oku kapı sında bu~nden ltıbaren a~ıı. . . . . dil . 1 t • k"' ··k d b' sa. dık oda 
mıı bulunmaktadır. şerıtıcrı ıçın ternın ..! mı~ o arı oırı uçu o a v~ ır n . -

acele şubeye gelmeleri ilan olu • aatıcıların bez taklidi ki{rıtlarla ciltli 
i Kur' anlan aattıklan anlaı. · 1-··br Aldanmamak için 

ll.ı?llilerin neticeyi anlamak (ize re müracatJarı lüzumu blh.l1~iJlr. hukuku , fıeral ıtahıbİ, lisans Vef.

1 

.. ve meyvaJı a~açlan navı bah• 
(90741 mek . vahut beratı tamamen d r v. ı;c•İ olup ı87, Sts metre mu \1•· nur. , ı.ıuu~ 

~.:;._~~~~~~~~~~~~ı. 'd' 

1 

-- retnıek suretilc mcvkiı taıhıke baındıı muhtacı tanıiı işbu 1 O \.o Kur'inlarda MAARİF K itapbanesi adına dikkat ediJmela ır. 

lilit!S1'91l=--------------------
8UG0NKU PROGRAM 1 

,.- vıızı:~mck arzusunrlaJır. Alaka- ' Ju ah~''P h.ıııe Llc Otakcıba;u c aıııı 

T k 
da.rl•uın fazla malumat al11:etmek ~c-·kağınna evvelce :n No. lu l, ı · 

ür iye Cumhuriyeti UT.ere. ~uhterı vekili. Galata. K i' . nı-nin ,imdı !!o lmğa .:ı:phcsi ve b11 

7 ~Q Progı·ıu• 19.00 Konıışnıa 
7.3.~ Mıizlk l !ı.15 O rkeınra 

7.4G ll 11lmrlıır ,ı ·:o ll alıı:r!.ıı 
OIJ l\lu1.ık l\1.4ö ::O.<'rhc t 10 

.... dakika 

1 • o l'roera rı !fi.fiil ~uz eı:rrlert 1 
13 ~:ı 'l'ıı rkç' r• fık _l).J 5 I~ 'ld r:azı-teııi 
B.45 JltAL< l"r "0 ıta Sıtrkılar 
1 U)IJ '1'iırk~·" p':ıl.'. .1.0(t Zn~a ı Lhk- j 
li .. OAty..ırı~·ı.rı v ıl}lı ı 

tnhmiı:lr. ı t ~t.tn Diı:· y d 1s-
H 4ll Rıtnıh 1 tekıe. • * ı zı t:'i K 'n ıımıa ı 
J ı:s.00 .Progı um t 22 ıırı O•·kl· :t ra 
l8.0a i\foydaıı ·ı 22 :ı·ı 1 hbcrler 1 

<J!> l'i Oı-kc ~tra 
fı\slı '"- ( 

18.40 Orke!llıa 1 :.!2.fi5 Kapa nı'! 

SPOR 1 

····A:t°İet 1-!ilmi öldü İ 
F enerbahc;enin ve rr:'lli takımın 1 

•ıymetli atletlcrindt.:n Hilmi mÜP- 1 
tela olduğu h<ıııtalıkt.aıı kurtula-ı' 
nuyarak evvelki gün vefl't etmiş· 
t ir. Genç sporcunun cenazes! dün ~ 
lı:übünün çelenkleri arasında ebe. 'ı 
di iııtirahatgahına bırakılmı,tır. 

· - 1 

IT•YATROLAR l1 

ŞEHİR TİYA1'ROSU 
Tr.p"~ı Dr1Jı111 kı.ımı: 

B u gese cant (20,30) da 
HAMLET 

Turkçesl Üniversite İnıı:iliz 
Edebiyat Şubesi 

"'"'* İstiklal cadde81 Komedi kısmı 
Cumartesi, ründüz saat 14,30 da 

PARMAK çocu.~ .. 
Yv.an : Salahattin KUÇUK 

Bu gece ıaat 20,30 da 
KİBARLIK BUDALASI 

Blrlaelt .. rl• ı Camaırt.,l 

tıeo H· 

11 
1357 

Raaazaa Raaıl 

l9 
EılOI 

28 
Gil• : 'lH Hı•ırtst 

"~ 
Eıı:ant v ... u 
s D s. D, 

GI• .. (Yarıald) 12 82 "' Oll 
Otı. ~ 2• l2 01 
lkl&JJ Gf 33 ı s 10 
Akp• 12 ev 17 J6 
Yabı ~ )l l-0 lf 17 
la •• k <Yan•kll 10 ss J .. ,. --

Muhammen b!:'rl l' lı 1415~81 llra (901 kuruo olan muhtelif cb'att& 
61862 metre mıkiihındlln ıbıırl't 'l ıca lem gürgen dılme 117/ 10/1941) cu. 
m~ gL nıı ı1 al\t ( J 5 .:l\l ı ıı ht' l uuıwult t a Hardıı.rpaı;ıada gar binası dalıilln
dekt Komısyon tı\ratıııdıuı lc.K1ıaJ. ı ta rI u~ulile satın alıııacaktır. 

Bu he f.!İrnıck ı~tlycnlerı n (3471 lir a {'.l2 ) kuruşluk muvakkat temi
nat kanunun tayin ettığı vesıkalar la. i:eklifler:n1 muhtevi :ır.arflarını . 
a~ı ı:un saat ı 11,:rn ı on dön <otuza kadar Konıı::-von Re i ı.;lı glne verme- 1 
lerı liız:md ı r 

Bu ışe aıt tartnameler Kom1aro ndan pr.ra:.ıı1 olarak dağıtılıtıaktadır. 
(878!!) 

••• 
Rı r ıent içıııde İzmit depo~unı. ıceıecek tahmınen 6000 ton maden 

lc1Jnı lı"rli nrl ı< 11 'ViOli tonunno İ:ı:nuLtl· ve ı :,oo tonunun da Adapıı1.:ı rıııda 
v agrııı ıardıın yt-ıt: ı nd lrll111e!lı ' e ııynı ml!:tat köınürun. yıne ıı~· ni muh!,I. 
ıerd,.rı yf!rcletı ınakınt ve icabında vagonlara yıikletılmeııı ışı açık ek
slltınt!ve konmuştur 

Yı.i ltleme muhammen bedeli 50 ve boşaltma muhammen berleli 41> 

lruruştur. H. ! 
Ekı.iltme 27 /10/941 tarıhlne m ü ~21dıf pazartesi günü saat 11 de 

Pa~ada ı ınei l~letnıe Kom gyonun rl a v .pıl acaktır. Muvakknt tcınınnt 
15G ltrn 25 kuruştur. ı~teklllerin m u :ıvyen gün ve snntte Konıtı.yonda 
bu lunmaları liıımdır. j 

F'ı1zla izahat ve ıartname almak tııtiycnler işletmeye müracaat et-

1 mel1dir. ( 9017) 
---- . 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı _ Muhammen bedelı 2610.- lira olan Topkapıda dükkan ve evler 
açık arttlrma. usulü ıle yıktırılacaktır. 

2 _ Arttırma 8/11/941 pazaı-tesı günü uat 10 da Metı·o HanuııD 
6 incl katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (196,76) liradır. 
4 __ tateklüerın l)arasıı. olaı·ak ver11mekte olan Şat"tnıııııeleı-i Leva. 

ır;ımdan almaları ve kanunl vesıkal arı, muvakkat teminatlarile rliın edi-
len gün ve ııaatte Komisyonda haınr bulunmaiarı. l9087) 

Z 1 R AA T 8 AN K A S 1 felı Hurriyet h anında, 9 numara. crpheder. duvarla çt:• tili 14.8 l 
da multirn Bay Sön.ml\na mi.ırata - ml"tre murabbaındaki ar~a ını!,..ı 
at t' tmt'leri ilan olun ur. ~uyu kirı ftçık arttı rmağa çıkaı • Kııru.ı aıı t.arfbl 1888 - Sermay..ı : 100,00t',OOO Törk h l'ld1 

Şube we Ajana ~<ll: 266. 
ZtRAİ ıre TİCARİ HER N EVi BANKA tıruAMELELERl 

f'a.ra birikttnınle.re 28.801) li ~· ıloamiye vw;,-onuı. 
r 0 -R s A. . ) 1 nlr-;~1 ~ayri !'ll"'nkullcıden 5S No. 
1 8 l lu h .. nenın "ıyrneti muhammen~-

•İ 662 lira ve 1 O No lu. hanenı-• 
10 • 10 • 941 •aaıw•hti kıymeli :nulıamınene.si 690 lira 

l.eadr a ı Steflla ı. ·u vo:: 3 3 Nu. hı arsanın kıymeti mu 
!'<e•urk tOO Dolar t.O . lll lınrnmerı.,s do l 06 liradan il.M-
·:•nevr~ 100 fn Fr. retlir. Şıu lnamcler 1 O 10/9-~: 

ı \1& lrtt tOO Peı~ta lt.119 
ı y ,.koha . 100 Ye• tnrilıınden itib:ır,.ıı mahkı:mı: ci .~ 
!.~·~~· !a .. eç kr JI 7\ -.·anhaneı>ine asıınlaçak tıı. 4 11 / 

1 

- '941 ta•ihinc mü~adif ::alı guııtı 
E SHAM V& TAtiVlL.-\ r 'laat , •t ilı: 1 (; arasında !:..irinci <iT 

1 

- - t ırrrrn:ı.ı yapılacaktır. Ayrı, n~. ı 
lkra111l1ell ,aır:cl• S UJ8 19.oS ııçı L: ıHtırmnğ·l çikanlan işbu bu 
Yüacl• s ., t9JJ ErıwA.&C. - . - · aayri rııenkullerden hang-.6t:'le tıı· 

, 1 9Joıi ::ıu·u·Eta,,.,. ... ı -- .- I" ,. 7 " :ı lll 7 -.- !ip olt.:nutt'a bu gayri menkuliin 
., 7,S 'JJ lilrlıı bere• a -.- m uhammen kı::·metir.in ~ 7S 

Auclolu 0.•lr~ol~ J ta.50 geçmek şartilc talibine i!mlc edi-

Ziraat Ban.kasında kumbaralı .,. kaaıbarasız tasarruf heaap
la't'lnda ""'1 az 60 lirası buJuna la ra sened., 4 defa çekilecek kur'a 
11e aıatıdakl p!Ana röre ikramiye dağıtılacaktır : 

lt iaıa lluı na1111a -.- i~ek. Li 7S hulınaua!l 1 O g ;. 

1 
" hu1&1l n• -.- ,.ıaha uı::ıtılı.ııaL 14 / 11 °41 tar • $ark clei'lrtaf!nled -.- J 

ı h:ne mü~tıdı: cı:r:ın günü snal 14 
·--------------

1 ile 16 aruı11n,Ja yapı!acak ikincı 

· .1 ~1~~u- 'harici alhn ti@ f~t:;~:~eti;n çok aattrana ~ha-
4 adet ı.oou lirahk .ı,ooo Ura 100 adet 50 liralık 6/A>o Ura 
C > LOO > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' • 260 > 1,000 > 160 • 20 > 3,.200 > 

40 >. 100 > 4,000 • 
DTKKAT: Besaplarınnki paralar bir sene içinde 60 Uradan 

aeağı düşmiy~nlcıre !kramıye, çıktığı takdirde 9lı 20 fazlatıile verıle
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, ı Eylül, ı Birincikanun, ı Mart 

ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir , 

Artırmıya i•tirak edLceklet ~ .. 
15 Ura JO r\:r 

rne ti m uhammenin o/<· 7, '; niıb• 
letatHJe 

lalaa ... tllıılırllı. U6 ,. - .. . " Jt • 

Bah!bi : z. r. lı"Bllıziy A 

tinde teminat akç~si ver.irlCT. İh a.. 
le tarihine kadaı b.irikrni.t vergilet 
hissedarlara ve yirmi aımelik ev• 
kaf taviz Lı-delile tellaliye ıe~rnl 

NPşri:vaı Müdürü : C. BARAN ve ihale pulu vr. aat1ştan ~nraki 
BHı1dıtı yer: Matbtıaı EBÜZZiYA masraflar müşteriye aiHir. lpot"k 

- - < . s 1 sahibi alacak!ıbrile diğer alak.t_ 
niydim ve bekliyordum. Yanılmamı., dordan geçerkeo . kapısı açık olan .,..,a_ ' l!'ul'ltı bir :;t>yl'! meşg•ıl tıuıdum. Ben] darlan ve irti fak hakkı sahip!eri

iJügük zabıta romanı : 31 şım. Bırkaç gün sonra bcnı telefon. but odaya oır goz attım , berşey dü. ı:orünet f'nıın "ldunı kı iç ı nden kiıfiil' nin işbugayrimcnkuiler üzerind~ki 
la tıyatroys davet ettı. Tenısıl edile. zeıtilmı~tı. Salonda oturduktan ~onrıı -ttı . F'ıık~t dı!'tndan g-Ulüm~edi Bu \. ki h ·ı f ·. f 

1 ~, , ~ 1 ~ ~ 1 Si 
cek olan pıyesı altı yedı kere seyret.. Dr. Fawcett durmadan bana kllk:eyl aııscıa <>ııuı.dck; •f'yi de aleli.cele. ma. ntı. dar.ını). ususı e aızk v~ b~ats~a :1 .I ! ~11 
mış oıdug- um halde · 1 lk • • 1 ait i oıa arını evıa ı rnus ı e ı c:ı 

.:. ,.• •• _ . · ram etnııye başladı ve benını aar- sırnın ii st ı!O::tine koydu Giırdüğıım . . .. . . • • 
______ , , _ _ _ _ - Çok teşekkur ederlru Dr. Faw. boş olduğuma kanaat eetırınce yü. ~ey 1>,.ni ha t d .. .. le bırlıkte 20 gun ıçınde daırem 

d 
d 

8 1 k d _ . - yı e e uşurmuttu. Acaba 

1 

.. 1 b' • . I . 
> ~ ~ B Ô L EN T S VL A K.. C' '- cett, e 10:· u temsı 1 0 .. a _ar gor. ıunden maskesıni atarıık bana ilanı aıı!anmış mıydım? ze muracaat a terı ıt . ctdrme en 
,__ _ _ _ _ _ __ _ mek l~tedıı;ım balde btr turlu kısmet a;k cr.mıve başladı Benı uµınıye uı.? 0 d k • b ld.zımdıt A L.:si takd.rde hakkı 

1 

. · .. :. · ırece "" ~n çı tıg-rm uman eve. . : . · . 
. . oımamıı,tı. , _ . ıaşıyor, fakat butun ga>·ret we kur. candan tltrıyorrlum. l\luhakkı1k ki Dr. tapu s:cıllerıle sabıt olmadıkc;·• 

Dr. Fawcett : f - Şuradan gıdelım de otomob111me Tıyatroda Leeds de tanıdıgımıı bir nazlığımı kutlanarak buua manı olu. Fawcett de benin dü ·undll "'lim şev. ih.,le berlcllilerinin payla!!ı1rnasın-
- Bu fevkalade bir tesadüf, diy• I binelım. kaç kışı lle oeraberdık. Tcınsılden I yordum. 111 mPşgt•ldıi Kap;d·ın ~çıkııı;a otonı; dan hariç kalacaklardıT." Fazla 

d tti B d 1z "urmeyı o 8 b · ı b ' ıonrs doktoı hepımızı ıvme koıc.teyl 0 .. · ' · evam e · en e 9 1 • 12 otomo ı e ıncrken doktorun 
1 1 

d t . gecerlen -.onra Dr. Faw•!et t'ln e. tıılın oı<lııl(P :vere gıdeceğ'ıme, evin et nııılum:ı.t istiyenlctin dairemizin 
kadar istiyordum k.1... eoföre gizlice bırşeyler sovled1ginl ç~ yek ave ettı. _ <r \'ITl i s ık l'lık zi~'!l!'ete ba~!adım. Rljtün r11fını dön°1·f'k doktoı·u:ı vnzı odası 19 4 1 /SOS N I d .. 

- Öyle m.i 1 diye kırıta kırıta Bor. farkettım. Biraz sonra bunıİan eµey ı enBl;arar~ı~· gı~·uı~ uı~: müsıııırlem.bana ilfını aşk ed1'11ı~1m rıın pf'n<!e··psinin altına ıı:eİc!ım. E t ek~ 0
· u osyasına. mura.. 

dtım.. zaman evvel babamla Comıchael'ı . - k mem ık, de~ m çın da~eti. ınhısar ed ıyw<iu. lerlml rop 1 ·11 aı·ıı.k cıdanın iC"er•slnl ı:1r1 Cflııt etmeleri ilan o lunu r. 
K b h t b d •kat b t ·· 1 1 tı -· · k 1 k nır.ı abuJ etme ogrıı olut mu . . .1 . · . • ı--------------- a a a en e, ıa uno e. gorm ye g t gımız ır o antıısının N . ~ d ? H ·h ld b b Jeremy. benim şehirde bıri~tıe ,,,.. ee gorebı e<:ek oır yere tırmandım. 

,tf. l ,,_ •ı ı · imdı ! · ,. 1 · t 'k t . · 1 k ıçın e"en ım . et a e a a. 
ıye ça ıtaeaıo;ım. " e~e a ıızı 1 omme ge mış ı . çerı gu nc.e ıo ·an. nız bir e' eö •lemez. kadıı$1lk eottıı!'ımi anlamı~tı. Fr.k:ıt Or. f'11 wcett tahmin ettl'•im ibi b 
ete davet edeceğım tanın hususi odalarından blrıs1ne yer ş ~ ) f 1ıunun ki ıd · " b t I"' k f ' o; li: . en JMn · - Pekı. der g1bı başımı ııalladım . ili 0 ugun.. ır ur" eş e. ~1de1· .c-1tnıez t.ekrar t11asanın ~o?.ün. 

Ma hcn p bir tavır takındım: 1 leştık. Doktor Ji'awcett ~ııyet nazık . de ıv d · " Yolda dıger <lavetlller b•ı şevleı ba.

1 

.m. or u. d~kı şeyle •neşgul olnııyR ba11lamı~tı. 
O b D kt Fa et.t siz d ol- 1 1.avranıyor ve herha lde ı lk ,;eferlnden B o" · . 

- 0 .or wc • e b 
1 

k k 
1 

k hl b hııne ederek bır;!t ıkı,eı "~"·ıJdılar . u z.ıy aretltardetı elde etmen ıste- ııunde bır de mektup \•ardı. Bunı• 
d k apklnml"~ını.. en -or utmuş o mamıı ıçın ç ;r • , . , .. 

U ça ç "" ... b.. b 
1 

d y , Fawcett'ın evıne geldığıını ı ıa mnn dll!:m mı R" ' :ı• r çıırşnnwu gunu oku r.>en yuzü o kadar koı·klinç bir 
Gözleri parladı, bir tl11e ııakahnı teşeb udst.e beu _unmuyor _u .. kemekten 1 iklmızden başka kim!'!e kalnıam;ştı. nı('yı !Rııa l!t:hl't. Dr. Faweett'ın e\·ıne, \ıal aldı ki ben h<'yeeaııı!aıı tutunrh-

IT zlıyarak. ııonrıı a nı eve ~otuı-ur en aynı B Uk 1 d •ı " be b k d . . J 1 - b k b ld ı a · 
11 

h . . ! u eve ge ışım e .. ıster .. awca. nı e e' l ı.,"l liaatten evve gıt1ı1.ş. Ç"Om yeıı ıra ını:.•a mec ur ., unı 

- Zannettitln izdım da ha fazl!l ha nı mu afauı ettı. tt'm ccsedile kaı~ılaşmıştı nı. Şim ıt ı o tııu Muavene odasnıın yanındaki Y• - ı ve biıy 'ik btr ."i.ırüitti ile YÇTy ;-uv:ır. 
dedi. Ve kolumdan tutarak ıliive etti: Roluınu g;.ı.yet ~ ,zd yont gınıa kıı. r;n ıı ı n k koı ku lçımde yı ktu !\orl. l z.• odRsı•r ;ı ...-iı d : ı; ım uman orı u çok l~ndıııı. f D t t'am1 ıı:.." J 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİK 

Dahiliye MiitehBsıısı 
Dinnyolu 104 

Muayene 11aatleri: P r,znr hariç 
her ,;in 2,5. Tel : 23fs98 


