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l • 1ran ve inkılııln, ! Devlet YO ferd, 3 -
Serbt-ııt insanların ülkesinde, 4 Ben neyim? 
" Tanrı dağı, & Inı:iltcre ve Hındıstan, G 
BııLanırlnn hıılıl'alar. 
Bu C!<Cı lcrd<'n edimnek ı stıyenln ( ÜNf \'ERSL 
TE KİTAP EVİ) ndıııı tedarık cdebilirlıır 

------~--~--------~_) 
!Türk Maarif Cemiyeti lstanbul, 
Ankara, Bursa müesseselerinde 
......... ._._.. .. ,,_.,,_.._. ... ._. .......... ._. ... ._. __ -ıııı~-

Geniş bir suiistimal 
Odun narhlnda11 

Bay azat 
kaldırımlarına ••• 

Bu işle alakadar görülen 
14 memurun 

nihayet 
vazifesine 

'Verildi 

e e · 
Pazartesi 13 BirMeiteşrin 194.f 

r ' Fen, in•anı eo içinde, cemig•t 

rı 
içinde tlalaa .,., imli, d•ha rahat 

" ilah• 6ahti!I'" ••ıatm•lı için 
öir•til111elidirl H. Harap 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O S 2 Q 

Tetı. Taniriefkir, İstanbal 

{fm'hi 2 ,neı ..Wf..ı.de} 

1 Dr. Funk'un nutkı 

Avrupa şarkta 
yeni topraklar 
kazanmışhr 

Sovreııer Birliii 
Avrı,ı sıyllmıyir 

Şadı cepı.e.inde IHr Alman topa atet ediyor. 
-·-------

! Sovyet ' tebliği ı 

Kıtalarımız 

Dr. Klaudius 
bugün gidiyor 

Matbuattaki bedbinane 
neşriyattan dolayı 

Rus Elçisi 
lngi ltereyi 
protesto etti 
Stokholm 12 (A.A) -

Londradan habe1 alındığına 
·göre. Sovyet heyetı aza11 in. 
giliz basınının Ruııyadakı as· 
ke-r? durum v~ hareketler hak_ 

• kınd 'J '"'Ydt"" bedh"n}j"' 
Churchıll nezdrnde protesto 
eımıtlerdır. lngılı.z hüki'ıınetı
nlıı verdiği cev11pta, bu bed
binliğı h<ldislerin tamamile 
haklı gösterdiği kaydcdil<liğı 
zannedılınektedır. 
(Devamı Hyfa I, ıUtun 2 df"\ 

·-- - -- ·-----
Alman tebliği · 

Merkezde 
200.000 • 

esır 

daha alındı ... 
Briansk ve Viazma 
şimdiden cephenin 
gerisinde kaldılar 

1' ııı ı•ln ıım ıını 

( A A ı Alnınrı onlu a ı B ·~k 

1 
nıandıınl gını teb ıgl 

Hu u ı tcbllı,'tle ka~dcıl ldıgı ~eç 

1 

hıle Aznk dl•ı ııı.ı muhareh ~ı nıhııy t 

lıulnıu!ltuı . O ı gene a 1 ol r' ıı h. 
' mandasındnkı hn\•n fılo ıı i e ıştı • 

l 
lıgı )"arı.ırı ı.ı ' el ı \ 

~'------·----------' (De 011 110/ ı/e ~ ıı tıın • dt<I 

Yunanistana 
ilk yardım 

Kurtuluş v.apuru bugün 
Pireye hareket ediyor 

--.---
Kızılayın Yunan.stana yapaca. 'raktıktan sonra tekrar lstanbula 

ğı yardımın ilk kısmını götürecek ı d{)necek ve gönderilecek diğer 
olan c Kurtulu~., vapuru bugiiıı gıda ve malzemeyi yükliyec;ktir. 
Pıreye müteveccıhen Sırkec.ı rıh· Yunanistanda ekmek tev:ı.iah 
tımından hareket edecektir. 

Bu israfın sonu neye varır? 

Bir aydanberi Ankarada bulu· 
nan ve hükumetinüzle, imzalanan 
•on ticaret anla,maBında Alman
ya namına müzakereLeri idare et 
mi~ olan Orta Elçi Dr. Klaudiu; 
bugün sabah saat 9 da Yeşil köy
den tayyare ile Berline hareket 
edecektir. 

Bu ilk partıde gönderilen mad. 
deler arasında, yıyecek , ılaç ve 
bilhassa çocuk gıdaları bulun. 
maktadır. Vapurla beraber, bun. 
lan teslim edecek olan Kızılay 
mümessilleri de gitmektedir. Kur. 

Atina 12 (A.A.) - Yunan 
iaşe Nazırı yaptığı beyanatta ek
mek dağıtılmasına muvakkaten 
mani olan nakliyat zorluklarının 
ka l dırıldığını bild:rmiştir. Bugün 

Berli.n Büyük Elçimia 
Hüarev Gerede 

Meıunen memleketimıze gelmft 
olan ve Ankarada Reısıcumhur, Haı. 
\'ekil ve Harıcıye Vekillmız tarafın
dan kabul edildıkten sonra şehrimıze 
donen Berlin Buyuk Elçlmız Husı ev 
Gerede bugün, geldiği taı ikle tekı ar 
mahalli memurıyetine hareket ede· 
cektı

0

r. Buyuk Elçi sabahın erken 8&

atınde otanıobılle Edirneye hueket 
ve orııdaıı Rulgaristana geçtikten 
sonra nenle yoluna devam edecektır. 

Hiısı ev Geı ı:de, bl'ı·aLerınde mu. 
hım mfktarda, BE"rlın Elçillğını zc• 
her ıene Cü11thurlyet bayramında 

I ST ANBULA yeni ıelmİf 
bir Avrupai&, seceleyin, 

Tllkaimden Emiaönü meydanı• 
na ta.dar bir gezinti yapaa, 
sözlerine iDanmak için, yum· 
ruklarile söz kapaklannı bir 
kaç kere oğ11fturur ı Avrupa
nm harbe gİrmİf veya girmemit 
hiçbir memleketin hiçbir teh
rinde, büyük fenlik gecelerin
de bile, bu •tik bovardılığı 
yoktur. Alelade ıecelerimia· 
de de o tenha ve koskoca mey• 
danlannnza büyük bava lam· 
balanndaın kilovat ıağanaklan 
bofrur. Hele fevkalide ırece
leramzch bu israf harpten e.• 
velkile birdir. Hayır, bir değil, 
daba fazla: Tarihi abideleri ve 
aar.,.lan da büyük projektör
lerle bir ilı:i yıldır aydınlatmaya 
b-.ladtk, Bayramlar yakla,tığı 
için bu ''* tertibatına yine ha· 
zırlandığnnızı öirenİyoruz. Hiç 
fiiphe etmiyelim ki biz, ietihn· 
li çoğeltmalı .e iatihliki azalt
maktan batka bir •ey olmıya11 
harp ekonomİIİnin hali mı ha· 
li, farkında değil iz. Tersine, İl• 
b"hıali awhp iatihlaki çoğalt
mak için ber •eyi yapıyon.a. 

Pega.,ı SA FA - r ........ -
A vnı,tamn muharip ve gayri 

muharip en sensin teb.irleri, 
seceleyia lflldannı ktıar. Bun
lann araaancla. hali da, elek
trik iıtibnline bizden daha ik
tidarli, aydınhi• bizden daha 
alı,ık, tehria devranı bakıman· 
dan da buna bizden daha 
muhtaç olanlan vardır. Bun· 
)arın ıtılıt inafından ıakınmala
n , kafi derecede elektrik istih· 
aal imkanından mahrum olduk· 
lan için değil, harp ekonomisi 
fuunmdan mahrum olmadıkta· 
n içindir. Bunlar, a,.dmhia 
lükse harcayacakları enerjiyi 
daha zaruri istihsal maddeleri
ne hasretmenin tart olduğu bir 
devirde ya,_dıj111na anlam!f 
milletlerdir. 

ı,ık israfı, resmi israflanmız
~an yalnız biridir. Resmi ve 
hususi, daha ne enerji ziyanla
nmız var ki, aydınlık kadar gÖ• 

ae vurmadığı için, böyle birkaç 
aatırla izahı mümkün değildir. 
Vatandatlar! Btı ho\·arda.lıjın 
hizi nereye ıötüreceğini kim 
anlamı ... , mutlaka, onun da 
bizim gibi tiyleri diken dıikea . ...... 

Orta Elçile beraber zevc~i v~ 
Almanyadan kendisile beraber 
gelen diğer zevatta bulunacaktır. 

Atina ve Pirede ekmek dağıta .. 
tulut vapuru bu eşyayı P reye bı. mı\'ttr, 

Japon -Amerikan -SPOR 
il U .. ı a s e .. a t ı ( ····-.................................. · il ....................................... . 

--- -
Gazeteler mihver 

po'litikasının 
takibini istiyorlar 

1'0KTO, 12 (A.A.) 
D.N.B. : - Fevkalide Elçı Wa. 

kasugisın Vat1nlf(.ona a•detinden 
ı bıılı~eden Kokurnın Şımb.an razetııaı 

~unları ya&l)'or: 
1 cBirll•fİk Amerikanın Japonya ile 
yapmıılı:ta olduğu 111117.akerclcrın lılr 

nt-Uceye varmasını aı zu ettıgı t•h
nıiıı edilenıcz. Jııponyl\nm l.lZ~ ık e.. 
clılınek suı ctılc uçlu p11ktt11n çekile
b•lecC'ğl farazi~ e"ı taıııunıen yanlı, 

oldugu gibi Atı•<' lkı< •• ı fil'"" ınüzn. ı 
keıa ına ni mü ıkıwl tııhrtı dıı • 
o nt.,lıc ıe '\rn 11 1 le ,. O · ki ' 

Kupa maçları 
• 

Dünkü Betikt., r.·•:ıat maçmdan bir SÖrilniİf ınıınıalıH bcnanıf eıl,Jrncdı ı ı •li ı f 
ı ( Ueı•ııu lla.h&f 1, ııutun '------------,--- (Ya.zuıı 2 nci aahifcde) -J 
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1 leyıilu pıstansiıde 1 

yaıaıı 
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SiYASi VAZIYET 

Harp ve Irak 
Otel duvarları 

G Hetec:i arkad-.Jarl AmaA dikkat edin, ayapua •.-uint 
Zira Uzeriade kaydtiuuz, parlak .. tıı., aizi, dünya yüzüne 

çıkmamaa lbir daha müaaade etmiyeceli karanlık bir izbeye aürii&c· ..... 
Diİfmeyİn! Gazeteci arkadqlar dötmeyml. 
Zira kaleminizin ucile artı aliya çıkarttlldanmadan hitan ela, 

seslerini duyvnmık için omuzlarmw kiinii ppan&.ra kadar laiç 
küme aize el uatmu olar. 

Sabahlara kadar rmrraffakiyetleri ulunmda iYaaaas utı'af~ 
•ız kiımeler, lnJalll ederek aiai kartdayanlar, teveccühünüzün zerre 
ıind• istifade temia etmek için yükselı misafirlerine aakladıldan 
ucu ya1dıah ıigwalan, çefİt)İ tekerlemeleri ikram edeaMr, yok mu? 
Onlar aiainle ancak, menfaat dünyasınan esirinde ka..,daplaır. 

Atetmia IÖnüp de ufak bir üfüriiğe muhtaç olduivnua giin 
mevkiin aarhotluiile ...kir ,arlolan Okuyan nefesler. tizin için P· 
tan kuılmtfbr. 

Aman arbcbıtlar salon sürçmeyinl Zira doıtlar birdenbi~ li· 
kaydinin hodıim •e magrur libası içinde diifmandan beter olur· 
lar ve pohpohlar içinde ıizi ~lkalayan mücadele alemi yOk mu? 
O bile bütün hışmını imaf11ı.ca üzeriniae botaltll'. 

$imdi 11tırap iniltilerini otel dıvarlanna bir ıv gibi tevdi eclea 
merhum Bürhan ddin A1"nin kireç gibi bembeyaz yÜzünü ıörüyo· 
rum, ıöisünô tırmalarcasına çık11 n titrek ıesini dvyuyorum: 

- Beyefendi. uy,urun 7da s11 plAnd • ım davanın elebatılan yi· 
ne mansab aahibi oldular. Ben bir politika tecrubesinin kurbana. ne 
fMI· ne mevki ıstiyorum, ne p•ra ne memuriyette ıöıtum var. yal
naz, belki de ebediyen uıan:ıca_'4: bir yatak arıyorum. 

Seıi bütun acılıg-ıle kulagımda çınlıyor: 
- Ne diyonun aziz.im diyor. O beni gece yatatımdan tıaldara· 

rak yaaı yazdıranlar, otomobıtJerinde aağlanna oturtanlar, o beni 
ranlannda ve bir teveccuh ve iltifat yağmuru albnda bir cüz'ü 
mütemmim cibi gezdirenler yok mu? tltica aeaime doirudan doi
tuya cevap verme!< liızumvnu b le biaaetmcdiler; Utaklarile : 

- Beyefendi ıi7i kabul edemiyecek •• diye haber ıönderdiler. 

Aman aürçmeyin arkadatfar, ıaktn ıürçmeyin ! Zira çdcacafınn 
UZUJI yolculukta, bera~rinizde ne bir minnet biasi ıötirebilini
niz, ne de bir teeuüf iniltisi te,yiinizde bulunur. 

Görüp göreceğİnn, tabul>ua ve Tivinın nemasına teneuül et· 
me.mİf bir inu.n hayaİyetile, otel duvarlannın, aefaletinizi örten il· 
timdat feryadının ıünserlik eden uluvYiicenabıdn. 

Ta, bünyesine nğmen insanların n11nkörlüğünden daha fefkatli 
~e rahim, ve hiç fÜpbe yok insan dan daha asil olan otel duvarlan. 

Cihad B 4 BAN 
• 

Yazan: KANDEMiR ........................................ 
Enver Pa ,a, yazık ki, hiç de Uk lr 
d ğl,tlrmly• meyleder gibi görUnmUyerdU 

Çete l arbı kalkar. 
an z kar tı ı.a bü)-uk 
n v k oı du ıl u un n dd t bllşa 
ç k ak elınlzd n 1 nez. A) nı z.n. 
manda Şa \'.1 Bu r Uasmac ar n 
hukm ı z altına alabı nı nl ıçın her 
w .) d n n ı Ergani tan ve Hı hara 
emirl rll anlaomanız uı urctı .,ar
tlar. Ucle Buhara f;mırı si~ tanımaz 
v keııdı kuvvcUeılnc tımı~ınazııa. 

n mkun dcgU kım ye m rnmımzı 
aııl11tan1az.sınız. Hatta korkulur kı 
bu Emir un duğunuz bil nü k bulO 
go"ter k ) rdc, b11ukı blr ı kıp sa 
) a ı ak arkanızdan en tı lkr.lnr çevır
m k yolunu tııtar. Unuttııamak la. 
umd r kl buı:Une bd ıkı T ı•k. tnn 
ba klt.a, Ha macılık ' ır !dlat 
Ru anın dahıli m ~lehmı d n bırl 

1 l nl muhafıızn etnıııtlr. llalbukl 
b ve ılz karıı ıktan sonra, 
T rkl tan hareketi, artık b r Paniı-
1 mizm h ketı ıbl g rlmür v bu 
ı!'; rtinüe T ırki rd n b ı,ka h rkı>ııı a. 
1 nl7.e ç• vlı ullir kı, bu da Tür. 
kı ı dakı b ıtün Ru 1ıırın, mUn ga. 
) l ı yolundıı Bolş vıkl rın etrafın
da bırl meleıinı intac edebOır. lJl. 
n na le> h bene ızın lçın n doğı u 
tı:ı ı ekl•t, Efganı.tana geçınekUı. Ce. 
mal Pnııa, hır ene kadnr J.;fRanla
tnııda bulundu. Fakat bl:ı, elmdl ıııze 
aııluttığınıız haklkntleı 1, )ani Efga. 
ı ı tanda çalışara\c Tiirkl tana ar
dım cdılebılccegml, ona da anlata. 
man llr;lık.> 

ne ba başa kaldıkları zaımıııluda. 
alcyhın de bulunnıu olduğunu bl'l. 
hare b ıcc anladım. Bana bu u aııla. 
tanlardnn btı 1 de, ~·n rr Pa ile 
tekrar bulu tuğumuz. ıı, J'.ıeımın. 
hattl lh ç mukaddem r i:ı bllc yap
maya lOzum gomıed n, bana doner~k: 

- Zekı B y, 11ylc ~l't!yorum ki, 
sız bentm Tüı klstanda çalışmamı is
temıyonunut.> dJylışl ve bunu ııöylct'. 
kcn çok manalı bir bakıtl• göılerını 
gözleı'tmden a:rırmayıtıdır. Pa n bu 
sozıle, k •ndı Jnı adeta rakip saydıtı
mı!l unnettığ-ınl lhııa eder gtbly. 
di. Hacı Samı de, zafere kavuşmuş 
bir lnuıı halinde, karşı koıetle scvı. 
nen bir yü1lc bıze bakı)ordu. 

- Asla Pap .. dedım, Türküıtandn 
sizin gibi binlerce insana le var. Yal. 
nız fikrıml ve muta• ım sordu •unuz 
clıı ıılz d(lğruyu 1&1lemek m cburı
Y9tlndeyim. 

O ııırnda Env Pa,ada F.fl? nis. 
tana geçmek tl'nınvıllu ı ındıı A:ıL 
ta bu yolculu~a mil nude almnit uze. 
re Deılşevıklere muracaat. ed )ıııdu: 

c- Onlar ıl'in •erme.derse, ben yı. 
ne gldcdm.> bıle diyordu. 

Ben de kcndiıine, Haı blv~ ~eınre. 
tinden mükemmel hnı ıt ılar tl'dnrik 
ettim. Bir yaodan da C.:emıy •tını Lln 
Çarcuy tubesıııden 'J'flıknıenltııl l:'e
tirtıp, Paşayı Burdık nı \ k ı leıı 
Amuderya'nın KaraL;um l.:111 na ge
clrmelerJ için ka>ıkl r v 1ı ve.. 

salt haıırlamaJannı, o d n da a. 
karkoduk ve Eııduhl )olıl E!ganıı;. 
tana ulaştırmalarını temın cttun. 

Aynca yollardaki ve bılha Efga. 
nlstin hududundaki Türkınen Ba 
macılanna Pa:ıayı tanıtıııalarııu aıln 
1k1 tenbıh eyledim. 

(Dev.,,.. ""') 

1918 de Moskova 
-- A•" "•" •"""'•'•' JuılU.t"1 ~ucalı. olan •• gaıl•rda 

,,.a/aarrir, Os.,•11lı /mptUatorlafuna11 S ov g • t l • r --- 11e~tli•d•lci ilk N son N/iri .,fatil. MoskOflanın, ilati- -lilin ille 1i11lui11dekl manzarasını anlatmaktadu 

l ıır Peterııbura aeyahat .,e nK!JDU-

rıyetımln tafallitını bundan evvel
k1 )aı.ılanmda anlatmııtım. Breat. 
Lıtovllk muahedesinin ımzalanma ıııı 
m t.eakıp 1.ekrar Rusyaya d nmcldı
ğlmız kara.rla mıttı Burada, e dk1 
yaıularımda Petenıbur daki c:ımıı 
o r1fı zlyaretlmız tar lit nı verdl.rım 
ıııada a'CÇen bir had den bah etnıı:k 
lıııun v,elmektedır Cami hakıkntca 
p k güz l, ıark tarıınd yapılm ,, fıı. 
kat hrnilz tamamen bl n m ı,ıtı içe. 
riı ınde de Raku n 1) n 1 
Ta hıcf'ın hed e ellit'ı zc ıı «A
fctclkur l> yazılı rcnl.;11 ı 111 ıı dan 
koııkoca m n bı r o vlzcd ıı ka h1 r 
fe) )Okt\l 0 ku 

zlyareı.tle halı me:ıclcstnden teessürle J kadife poturlu, be~u unlüklü, terbl
baluıettiın. Enver Pqa duhal aile reli ad anılar. Bahşı:e al!lllyorlar 1 
ba!tı Gelen yavere: cMcktubl ltalc- 1 Çarfıwtba, f-' x MOR - Alman he. 

. ••==········=••··· )-e ı relın Kont Mırbaeh'ı zıyaıeto 

G I• K IJ Sö 1 ""I glttım Almanlar lçın blr Alınan a ip ema y emezog U Konttıııun bır katlı )'e 1 bir kaşane ı 
••=•••••••••••••••••=••• t h edılnıl;,t1 l-1

• da Rnric yo 
mıııde ( uımlnl unuttuğum) ...... Be~ ı Komıs r ~'ine g derek, Hm ith c Halk 
ça1;1nn> dt:dı. O Ut gelince: cHenıcn Konu ıı Ta,a1c~ Tchltchcıınc <Çl. 

ç rın) ı ~lyaret ettim. MOtckııbılcn 
çaTŞıya gfdın. Nefis ve gayet bU~ UK 
b.ır halı antın alarak ıardırın ve bu batı k"llnıntı tayyıb tentls1ııden 
akşam hareket edecek Balkan trent. sonra .nızc d Sefaret olubllccek 

muntazam b r bınn t.:ıh ıslnJ, tcl
n , n )cf ndl namına tcıılım ederek gıaf 111 halı ıatımızın " ·ınıı hu u _ 
bıl tini ı:"aı dJı keııdılerin \·crln !> tın t nınlnb rıca ttlm. Öğll' lt>n 
dcdı Sonra, telefonu açaı ak, Kutu- sonra, Şımnlı Ru Turklcrı, ll!o • 
çcşmedekı yalı ını ı tcdl. Refıkası ko'lin 1\lillı Şurası a alan ılyarctımo 
Nncıye Sultıını telefona çu •ırıııak gddılcr. M nnfıı all}eı !!llulUIYe dal. 

Dün oğleden aonra Beyoilu 
poatahanesinin uçuncü kattaki 
muhasebe evralcile dolu odadan, 
henüz sebcbJ anlaşılmıyan bır 
yangın çıkmıştır. 

Gittikçe büyüme .ı.atidadı göa_ 
teren tehlike vaktmdc gelen itfa
iyenin gayretile bcrtanlf cailnııt 
ve yangın mezkur odanın tavan, 
doşeme ve evrakıaı kıımen harap 
ettılcten onra ıöndürülmüştür. 

Y engmın seL.-bı etrafında e
hemmiyetle tahkıkata dıwam edil 
mektedir. 

Vapurdan denize 
düşerek boğuldu 

E' ki gün, K"pruden Pcndığe 
hnı keot eden Ercnkuy vnpuru Knr
tal önünden geçerken vııpurun çıkış 

mnl:ınlllndekı korkuluk uzerındc otu. 
ı an bufc 1 Mchmed :ı.iııcırın kopma
ıle d nıze dC!şmüştür. Vapur derhal 
durı uş ve lndlı ılen sandallarla Mch 
met aranı ıı, a dn bulunamam ştır. 
Tahkıknt el kovan Kartal jıın -

d mıası henüı cesulı bulnmam•ştır. 
cKti uplıarıed ki K\lı 8111 Keri!11lPr. re ınde kend ılcrıle ınudaveleı efkar 
d 11 cJ }ıtzı Ue bır rıneıını bır paket edlldl r: ru m crtnılzden karşılıklı Bir kız kuyuya 

ı li.mıycd n a)rıl r:ken: ~uptırarak bır de cdcfU ralıl" ıle p k ı d~ mahzuzl ('t bsı..oııl oldu ·• 

l 
h men daıreye gondermıu dedi. p(Jp': b 95 z ,A 1 dU,erek OidU 

r cı. Bana tev hitapla· c:Halıyı r..au 41 
' a,. ı are..,ı er 

Jul' 1 , cam ı fl:rır~. Zatı Şıoba na ~ h K , K 1 11 te'liaJı tıttJ. Bıı ıncl mahall~ imamı d Eceibad (Hususi) - Bur..ıdn .,,,a ane ı :ı, ur nı "r m e 1 rec tiınl rahl ;1 de benım namıma Pet.ersburg 7. 1 r ılnıe gı dı t Mo~ko'liaıl ıkı b 1
• 1 7 ya 1 rında gelinlik bir kız ku. 

•aat ve tcb lr etm1şt m Onun ıçnı (; it Ş ti h dl ed 1 yuk ı lum ınahal!Psı ve cam i olup d k .. l t · E A b 
bu ı fer, lo kouya muvııklı:at mil- ;.am erı ne ye er nız> tııkrll n yınnı bın t hım vnrrlı) tL 

1 
yuyrıl u,cre · 0 ınuş ur . c •• o-

m il sıJ:a t ve ısera 1ı; t ılııJ;onu re.. cnlerınl llylcdı. Akş41.m ~ra g dl- ı1rı mı ı:ı n, "lahık mızraklı alay ku.
1 
dın smC't Paşa mnhallesınde otu. 

ls ratlle gıt.t1ğım iç n Zat Şaha ğım 'zama.n, halı lmbJa verllmlş ve' m ııd n Ml'hmet Alı PMtı ıle bazı ı rnn Sal ıh kızı 1 7 yaşlnnndn Ncc_ 

Umanıma rerle.şıııı1ştı 1 h 1 d 1 le d d · z il L 

nedrn yine Batkltabe1 va,ıtaııil«". a. .Kur anı Kerim ıle •-ahle de lq f>1 • ınbıtnn ve doktorlar d geldiler Rl. , nll} c çeşmelerde su olmadığın-
1 lu ul blr veda n 6lakatı ta p tmlş l Vt d 

1 
ı az Ş r o a,tı . A vrup.ıdıı ıror u. an kuY.UYll gıtmıştır. avıı ı ı<.IZ. 

, a ı, 5 '"art - yana a anrnn ,., hi ı d hl b 1.., 1 v çar,amb 26 eubat • ultan Resat 86 • .nk El 1 1 bl 1 .. um r eı n ç ırı ıne .,.•nzem • gız kuyudan au çekmckteyken 
r d k b 1 b 1 J.. ç nuz o up r "r.n c"ve •cıı Y ıılcrcr. Sl''r1 vt ·~ıl kubbe 

tara ın an a u uv ru muetıını. 'J'ahran cıvarında Rusla tarafından 1 · , ' · ipın kopmuı ve muvazenesini 
Kendilerine Rusya ah~alı hakkında eıı1r edllmış b ılunan ;!'.in Turgut cıkll Kili elerılı kendiııl! mııh u~ bır kavbetııı,.s le ha,iistü kuyuya dü 

Jıl t d kt p Rb 1 cıızıb~sı ve aıamet1 var. Oı todokslu- • 
ma ma ver 1 en aonra, ter ıırg HP.ylc orada buluştuk. Perscmbc gu- • d' rk B'- h 1 f 1 şcrek. boğulmu,tur. Bu genç ve 
dalci canılı eerlf1 ı )1 net mbı t.afııtli. n B il -•d un ımı ezı ve .... ansa a e o ll\l- • •• 

t k Ş dj 1 k 
Du er ne ... ~ ım ya nznıct.mış bır memlekot olduğu aynı 1.amanda oldukça guze kızın 

ını verett : c ım O'Y& a gl- Serimde blr ıtydan fnıı:la bır tnti- b 111 ı b f 1 · b d k d • 
d O d ı. bl r b e u ecı o umu ura a ço erın 
l)oru:ı. ııı an t uıı ı ıısat u. ur dc\•ruı geçti. Çunkü Almanlar· Ca~· 

!arak Pcter bugrn r trn k cap ede- ıo k ve s;ıdeoek olan Alm n he- ~ Keınali Söylemezoilu bır acı uyandırmıttır. 
cckt.lr. Oradaki ahalı ısla111~< ye yap l · "ont l\lırbacka karşı mu. 
t gım vaadi )Ct ıne getl• ml'k ll:ıme hn ı.arafından bir ıulltast ya. 
mllsaaifol ahnne rı ıan bu urur- pılmuı 1htimnlınl hnbcr nlmışlar ve 
farsa, Ffoı'eke mamulatından bu~ ık Bol~cvık hfikfimetınden bu bapta 
bır halı gotürQp nimı h mft nlaı ı- lzahat ve teminat almıya t ebbfüı 

na camii şcrıfc h 1) e ro ytm. de • etm~I rdı. 

S -.-_ P O , ... · R 

d m. oskovada karga~alıklaT ve 11111. 

Gayet ar ve doğru sozlil btr pad şah kasıUar lle kartılaşmaklıtımıı ihtı
olan Sultan Reşat, •Vallalıı oğlum, maline mebni, Barbıye Ncıaretilo 
pek lyı olur amma, timdi H teke muhabere ederek, bey tımb namına 
fabrıkası lşlemıyor. o cıınıle lııyık bir .}'uz r fışckle, 15 Brovnlk ve 15 c!o 

Kupa maçları 
Pr.rabcllüm tabancasını Alman Har. 

halıyı şımdl nasıl bulalım?> CO\'ahı-
bı~"I:! Nez.aıetınden 11atın aldıın vo 

Taksim, Altıntug, G. Saray, Sülegmanige, 
Beşiktaş ve Unkapanı galip geldiler 

nı vel'dl. Mahıun olarak huzm-u ıııa- Bcyleı c bırer tane dal\'ıttım . Yanım. 
haneden çıkt m idı Bu 1 tJtr dı vnp. da glfülrmckte olduğum, c kı Jandar. A1anlığın tert p ettıği kupa 
tıktun sonra şımdı hutır11t drrtu-hne ma çnvuıılarından o mana da blr maçlarına dün Şeref ve Fenerbah 
nde edelım: Pnrııbellüm n bır de Brovnıng v r- çe stadlarında ba lanmıştır. 1 a-

Pctc:ı burg donOşQ, ıubatın ı 7 ncl dlm kımlar kuvvet ıtıbnril" bırb rın-
Pl\"Zar ııabnhı Berlinc il 1 mııtı k Seyahat yaklaştığından, Allahtan den haylı farklı olduğu cihetle 

Pazart i 18 şutıal 1918 _ , neı al 
Hoffmam 'ın bana v rdı •ı en ır Qıe. aklıma, liamıı Şcrlfe hedlye edılccek m çl r pek heyecanlı olmamı -

halı~·ı blr kere mua)ene etmek ~ldı. tır 
nne Almnn ordu!ıırı uç noktadan Ot ldek ıonumd o man çavu~a 
hududu tecııvUı:le 1tt71 hıırckl"tc bat- a tırdıoi Bır d n &'Of }lm? Ele Fenerbahçe Stadı: 
lama151 özerıne Tro z.ky, hemen ulha alt metre boyunda o mabette bır 
bilip olduğunu mfibeyytn bh telı:ıaf arıda alelade bır halı. Kan başıma 
gönderm~. çıktı! Hemen Enver Paşaya bır tcJ. 

Satı ıD 1tıbat _ Alnıaola.r ılerı gr 1 çekerek: cGaıda bllcuııı tcııeı. 
hareketlerine devam ed rek bu tekli. lilm ettıf'lm balıyı açtım, baktım. 
fın tahriri olarak hudut 111 murlnrı. D ~ll bol le bır 'amlı Şerife, latan. 

bulda orta ballı bir aile evıntn sofa. 
na teblltını istediler. tıına blle konacak btr halde değildır. 

Takaim 2 - Rwnelihisar 1 
Jlk maç Takaim ile Rumelıhı· 

sar arasında olmuf ve Rumelıhı
ıar ılk devreyi 1-0 gahp bıtırme
aine rağmen ancak ıkınci devre· 
nın ıonlarında yedığı ıki golle 
aahadan mağlup olarak aynlmı,. 

Çcır alft.ba ,,, P"'fembe fJ - Ce. .Bır haftaya kadar harcketimız mu. 
vap gelmişse de; Almanlar aıtık karr rdlr. Bır mOnaıııblııın yetıştı. lır. 
eskı earUarla ıuJh akdine muvafa- r1lmesını istırham ederım» dedim. Altıntui S - Haliç 2 
kat etmemi,, ve UlcrKyna, Polonya ErtA!ıl R'(lnil şu cevabı aldım: c120 lkınci oyun Altıntui ilo Haliç 
•• Fialandı:ranın hıı.tklallnı, Litvan. metre tertııinde enfes bir Acem halısı araıınd cereyan elm.ıt ve raki
ya de E tonyanın Uhakını talep ey- bu aktamki trenle nimı illleriııe bine nısbetle daha kuvvetli olan 
lc.ın41erdlr. İlerlı"eD Alman ordulan " d il · Dlıı. r1 d ~ ıtun er mışur. ır.e nı ıa ı buyu. Altıntug- kolay bn tekılde mnçı 
ı1mdıye kadar 8000 ton, binlerce mıt H kile G ·-" .. runuZ>. a 1 aten ç oı;un 80nra 5-2 kazannııya muvaffak olmua. 
ralyoz, eslıha, tayyare v lwııap ız halı ıreldl Gilzel blr kalın tcu sarıl- "-T 

cephane iğtinam ctmJ ltrdır. Hu ıa mıttı. Bir ucunu ıl.lke k baktım. tur. 
artık uzun bir uman ctvar buL::u. Ter ı bile fe,•kaliıde bır şey oldutu. Galllluaray 4 - A. Hiaar 1 
m<>tler 1çın ciddi bir t lılıke t !1'kil nu ~l>ıltıenyordu. Blr telıırafla Enver Son oyun hakem futbol ajanı 
edemı ecek •adyctte. Pa,aya tetekkOr ettim Nurı Bosutun idareaı altında Ga-

Cuma, n '1tb4it - Akeam dokın Perıenıbı ıa ntaıın 1918 - Dört lataearayla AnadoluhıNr aruın-
lı t'hıle ve Tetchuı (Teçııl) yollle Vı. heyl!t gece on ıltiyı sekiz. ~eçe. Bre t da olmustur. 
yanadao reçerek Derııaadcte hareket lkll 111 k L k 1 L L-tar · e " os ovaya na~ et ettık Bıda) etle oyuna ıev•e" oaş-et.tim. ,. 

• Salı, U tııaa11 - Sabah lokomott- lavan Ga1ataıaray. ilk devrede 
Pazartesi, 1-' şııbat - Saat bırde fin ynnındakı odull ngunu, bacadan Anadoluhi.ar akımının miiıema-

Sırkecıye vuıl olduk. Yt!nırkten on. k bt k ı 1 t t t 1 t 
ra Rııbl,ıllde, Harıcıye Na~ır \'e ... ıll çı an r ıvı rım " u uı:ı u. ren • di tazyık ve nıukavemetıne ma· 

" ,. mıı henıen durdu ve 1angın aondu. . 
Halı! Beyefendi De Nez.arctte lf0r0ş. ruldu. Sa.ıı.t 12 de lehullııımd Mmınen ruz kda)~ış vb~ bhu yuz~~nl g~I _çıka. 
tüm. Ah,•al hakkında 1z.nhat verdım. ve ahmcn '.Mo!lkova gaı ına ıcırdık. rama ıgı gı ı er an "a esını sar-

yen Anadoluhmırlalır Arifın attı
ğı ıkı gole minı olamıyaralı: sa
hndnn 4-1 mağlup olarak aynl
mı lardır. Cnlataaaray ınkımı şu 
l·adro ıle oynamıştır: 

Osman - Faruk, Adnan - Musa 
f,.nver, lsmai1 Salim, Arif, Mu .. 
tala, Etfek, Gazanfer. 

Şeref Stadı: 

Unkapanı 4 - Oadutpafa 1 

ilk oyun Unkapanı ile D.vut
paşa raaında oynanmıf ve Un· 
kapanı üstı.in hır oyundan aonra 
maçı 4-1 kazanmıştır. 

Süleymaniye 7 - Rami 1 
Jkinci oyun Süleymanı;ye ile 

Ramı araaında cereyan etmiftir. 
Her ikı devrede de hG.lı:im oyna
van Suleymaniyeliler rahat bir 
oyundan sonra maçı 7-1 kaaan
mıpla rdır. 

Betiktat 8 - Hilil o 
Son maç hakem Ada-n Akmın 

ıdaresi altında Beşiktaşla Hilal 
takımları arasında oynanmıtl.u· 

Oyuna yavat bir ,.kilde bat
layan Betiktaşlılar ilk devreyi 
l ·O i:Olıp bitirmişlerdir. lkinci 
devrede daha sıkı bir tempo tut
turan siyah beyazlılar lbrahim, 
Hiııeyin, Sabr.i, Şükrü ve ;yfoe 
Sabri vaııta,ile beş gol daha ata· 
rak maçı 6-0 ka.ı.anmıflardır. 

lkfıktt takımı şu takımla oy-

R •Y ..... oetmmda Vaılda1 
yayla.....a.n Aalıı d.aizi~ 

kadar ....... bia ilD yiia kilo
metrelik c:epbec:Wli AJmanlardl 
timalde Finler Te cenapla Rv
meak.r, Macar&.., İtalyanlar, ve 
Slovaklarla birlikte ve merkezde 
rninbuaran Aim..ı lıaıYayı lriilli. 
yeainin yapmakta olduiu taarru• 
sun ilerlerneaini bütün dünya po· 
bb alemi yakm bir alaka ile l•· 
kip etmektedir. 

Alman tMnuztlnun Vi,anna. 
Ulll .eksen kilometre ,arluntl• 
durdurulduğu da pyi olmuı;tur• 
Şuraaı nnıbakkaktır ki 1~o~a· 
n:n gar binde Ruılar bütün vılr" 
lıklan ve be1ki dt- T :id tan .. e 
Kafka yadan r:elbe1t•klcri t8kvive 
kıta,ari~ mukwemete ve AIYT'to.n 
taarruzunu durdurmaya çalışn ek· 
tedırlar. Moskovayll veıilen bu 
ehemmiyetin b~lıea aelıebi R s· 
yada mevcut birçok cümh r\ı • 
leri bu tehre bağlayan gayet sıkı 
merkeziyet usulüdür. 

Çünkü Rusyadı\ki kom - i"t 
pa .. tisi tek bir tescl.kül olup l j· 
kümetlerin fevkindel<i mura k • e 
ve idare &a1ahiyeli ile b" r· n 
bütün eczasını Moskovaya ba • a· 
muıtır Bunun bowlmamaaı ç n 
Sovyet hükiımeti bu tehrin 
önünde her ne babasına olursa 
olııun mukavemeti göz.üne a1dır
mış oba ııerddit. 

Bütün dünyantn naurlan Ruı• 
yadaki harel<itla nMlfl'\ll olmakhı 
beraber Y akıntarkta dahi mühirn 
aiy .. i hareket ·ve oel'e,,anlar ıö· 
rübnektedir. 

lrakta kabineyi bundan e ... vel 
de iki defa 8af"ttlti1 ve birtok 
defa da Hariciye Nazın tayin ed • 
len Nuri said Pap tefkil etmif•ır. 
Yeni kabine1e giren1er Bat vekil 
müıteaneı ht!men hemen hepsi de 
pek yeni ll(iamlardır. Yeni kabi
nenin tetekkülünde en ziyade 
dikkati celbeden nokta Nuri Said 
Patantn kendisinin ihtisas n tec
riibesi olan Haricıye yerine Har· 
biye Nezaretini deruhte etmi! ol· 
maStdır. 

Bunun manası büyüktür. Çün. 
kü Re,id Ali Ceylani zıı· 
mamndeki lnailtere i.le ihtilifla· 
r1n çoğu Irak ordusunun va:riye· 
tinden çıkmıfh. Bundan aonra 
ise Nuri Said Pata bu aibi ıhti· 
laf fara hiç meydan vennemek 
üzere orduda yeni tefkilat yapa
cak demektir. Belki de lrak yıt1· 
nuı bu mmnlelletin tecavüze ug· 
rama11 halinde deiil her zaman 
ve bu cün\leden ,imdiki harpte '1e 
İnaiJterenin müttefiki olmayı de· 
ruble edecektir. Bu takdirde lrıı.k 
or.duau fimdiki harpte lnai}iz. or· 
duau ile birlikte hareket edecek· 
tir. 

Nasal ki İl"llft da yalımda lnıit
tere n. ,UmulUi bir ittifak alıdet
miye dnet edilmif ve hu sure le 
lran ord..-unun t..ilia ordvsu il• 
ifbirlili yaprna11 için Mmin ha· 
....a.nmlfbr. 

Be"'i hir pn Suriyedeki yeni 
hükumete de böyle bir ittifak 
teklif edilecektir. Esas itibarıle 
edafüi ber ittifU akdolunacaj'I 
muhaklnddw. 

Ansitterenin i.-..cla Milt,,.. dev
letlerİlld• bafka banlarla u~ k 
.,. yakmdaa h.-.i münuebetle· 
rİ bulunan devletlerin de aliok.· 
lannı keemiyı çal1ttaia anl .. ılı
yor. Tahrandaki Fraftll2 aefiri· 
nin uaakl .. tartlmakta bulunma11 
da bunun bir delilidir. 

Ö~leden evvel Babııılıdc Sudıra. iııta!I\ nda b1r cemi gnflr bulunuyor malt iııtıdadını gösteren tehlikeyı 
zam Talfit Pa ıl Aı'OrUttüm Ken. du. J veç ve lsı>ll.JlY• kon oloslanle, de uzaklaştırmaya koyulmuştur. 
dine mah u bir tebcuihıı Ye laubalı Har ci~e Kooaiseriji'ınden gllnderllen Bir aralık Adnan aakatlanarak o
ve a! bır tavırla: c Gri bakalın1 ! Bız memurlar tarafından kar ılandık. vundan çıkmış ve on kifı kalan 

Şu kacl.,. •ar ki birçok tbtilal 
namMı.~r: • • • ve sorluklara aebep olabilecek o· 

c.nmet Ali - Yam. Fepa - 1 T'-L--..1.1_! J -~ th 

acnl fl-dn ctmtııtlk I> dedi. cCenııbı ~ 
Hak hafızı lıak kidir. İtıte ut ve Otomobıllerc b'increk bızlere tahsl Galatasaray vazıyetin nezaketıni 
salim yıne geldim'> cevabını vererek edilmiş balunan evlere ındık. Rızlnı idrak ederek ıkı bir tempo tut-
olımı biteni anlııttlm. heyet için Kont Chörcm tıcfr. t-lmdl turmu tur Nihayet Arif vaıııtasile 

O Malıye Koınıserll.iının \egal cyledlb'I 'lk şı· k G 1 l ı 
CU'fCltt ba. ~6 pba.t - Harbiye nıallarmda.u bırlslnio bır kı mı ı go u azanan a ntasaray ı ar 

Nazırı ve Ba kumandan Vekılı En. tahsiıı edllmiştı. Medhalı ho bir şe; devrenin 44 üncü dkıkasında 
,;er Pa a ve nıutenkıben de BabılilJde değılse de ıalonlıırı, ve yazı odnqı Mustafanın ayağından ikıncı gol
Halfl B }le ~1 ıuştum. Cumart.eıl pek kıymettar e!ll\ll ve bflha a lerını kazanarak devr~yi 2-0 ga
Berllne mfiteveecıhcn hareket ctmek-
lıg'lm kaıarlaetı. Of:lcden sonıa l.\Ia. gravure ve estampe'lar Ue dolu. Uet lıp olarak bıtınniflerdir. 

r. • M • an -.--- apon -ar• a-
...-çı, emduh, CelAI Sabri. · d burada bu.luncluldan aan 
Hüaeyin, fbrahim, ct::krii, il.rahim n..ıl n • · ~ mül' ı--!•.-· im ,: . r no .... n aayuı ~ı a aa 

Vefa 1 - Fenerbalaçe O ÜMre lranmemurlan v~t iflral 
Dun aabah F enerbahçe atad1n- kuvvetleri tarafmclan aırattırmalar 

da Vefa ıle Fenerbahçe birinci yapalmadaiı a.nlatdıyor. Maaha· 
futbol talcımlan araaında yapılan za lraının arbk Japon,. ile ticari 
huıusi bır kartılafmada Vefa pe- mü .... batta devamına İmllaa 
nltıdan attığı bir golle Fenerbah· verilmiyeceii ve ticaretle alikr 
çeyi mağlup etmittir. dar Japonl- buradan sitrni,e 

Blittin ıöilerimi diki.: Ue dınlıven 
Enver Pa a, )!azık ki, hıç de fikır 
rl r tlrmıyc meyleder glbı g5ıiimr.ö. 
yordu. Zlrn. biz.im söylcdllclerımlırn 
tamamıle kıılnı tavıtye eden ınııan
la tarafından mütemadiyen tahrik 
edılıyordu. Onlar, durup dın!enme
den {uklt gcçlrme,J'bıız, ıf rlıal Baı;.. 

m cılara Utıhıdc edınız 1) tavsıye mi 
tckr r edıyorlardı. Hele Ha;cı Sarııl 
B v, :r şayı kışkırtanlann baemda 
bulunuyordu. Kaç defa ıettmivtık: 

cRen adı sHı meçhul bır Tuı·k ol
du~um halde 191G da kocaKırgHM
tanı 8) klandırmışttm. Sız kt Enver 
P nıı Alımallah bir t aret.inizle 
T ki tanda kıyametl r kopnrını. 

nnıl> 

beyni il uınrıyuna giderek Zfitı Şnha. katı yatak daircsı yaparak yerıe,tfk lkınci devre ba,lar balşamaz 
Hayatta en hakıkt münıiı ·

1
1

1
·m_ neye an:ı vcdi eyledım t halı hıkives1 Oı,:le yemegınl cSlavluıky llaıan Anadoluhııarlılar yegane gollerİ· 

.T ~ ılenılcn büyuk bır daire lokıınta11nda V 
dir. Mücadelenin kuvveti ilim- bu mülakatta vaki olmuştur). ve akşam yemcğinı de nıc hur cPra ni atını !ardır. &ZJyet 2· 1 olun-

Ankara at yarııları me~bur b1ra1u1acatı 1>e_ıctenebilir. 
An'"a a 12 (H u 1) At İnrılter. Yakın,arktakı memle• .. r , us ı - yanı. • d __ ...ı • • • 

lnrına bug6n 19 Mayıı Stadında de.. ketlenn urumunu~n •!•~• H emı• 

Bir gün, y111e böyle öylıyen, Ha
cı Saın1 B ye, kendimi tutamıyaralt 
fO~ le dem~tim: 

c- BelkitPaıa Hazreti rl pek iyi 
b ı zler ama, biz T ldatanlılar 
'916 lnyan11nın lafla, özle, propqan 
da ıl d ğil, Çan11 26 haziran tarlhli 
f mnnllc n eydana pldlilnl pekili 
b 1 ıı iz. V ulyeti baeb r5ı1e gönnek. 
te hiçbir fayda çıkamaz. O karışık 
g nl ıde va1al u.tı llılerlnin de la
mtnl tı tmedlk d tU, fnkat. ancıık Lıı. 
~ n nihayetine doğru, Xırgızlann 
r r ~etleri anada, yinı her i~n 
< p blttitl günlerde {Knrakol) ka. 
ıi: bası c1vnında Şab:l!ın Batır cıful-
1 ma Utıhak buyurmanız anda ielt
Uk > 

dcn ve çalışkanlıktan ibarettir. Cımıarıest, ı mart 1918 - &ıdıra- gu lokantasında yedık HenQ'Z Çar. 1 ca oyun tekrar heyecanlı bir felcıl 
·~===~~~~~;;=~~=}.!ıa!m~~P~at~a~ile veda ederek Eııver Pa. !ık z.ıımanından kalma tertibat bozul. alm1 ve Galataearay hücumları
~ şayı zıyarete J?lttım ·rif nıamış, yalnıı tok pahalı Gnnıonlar, na pek fazla mukavemet edemi-

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

[~öt'~~~-
Etl•hl romanı 14 ................................. 
Handanı buJacatına kat'ınen emJn. 
mit glbı, ıırf onu anyordu. Bulama
yınca, ırUndüıı:deıı yaptığı dilzfine he. 
ıabıba döndO ve aarııın kadınları 
aaymafa tı.o}adı. 

Fakat bu hesabı yarım 'kaldı. Onu 
uaktan &'Ören bır 1kl arkadaıı ya. 
nına )aklaomıılardı. Ferhadın bo tc
aadOfe canı aıkıldı. Fakat belli et
medi Kendıaı gtbt henQı bir baltaya 
sap olmamı~. bab rının ke esinden 
geçinen lıu delık lıtr, onun etrafı. 
nı aann şiar, (Okunberi bır araya 
g lrncdıkleri için, bt ken suallen hep 

1 bır atlı.dan •orank, onun, uten ba. 
' ı da ol mı) an aklını lı6ıbüttın kanı-

Yazın: Sermed TALA v 
tırıyorlardı. 
Kadınların hotuna gıttıği ıçın ,a. 

irliğl meslek edıncn, cvulnU ve kııfi. 
yeli şiir yazınnk, Venüs ht!ykcllne fi 
tan giydirmek kadar güzel ıan'at 
duemanhfıdn» aozıına vırd eden 
Necdet, gozlennı lıll~t e açarak: 

- Mo~erl dedi. Sen !ırak gl)mıe 
eın • 

Evet, once Şam hırk ılc gel. 
meyi dueilnmüştQm ama, onra, bel 
kı nazarı dıkkatl celbcder dıye ıhU
l aten vugeçt.im. 

Necd t, hayretfntn artma ına rağ 
men, göz lrRpRklarının daha fıu:ln 

a~ıJnauına nıa..ıdeten ımkan olmadı-

gı JÇln, bu noksanı atsll• ikmal ede. 
rek &Ordu: 

- Anlamadım. 
- Anlamadım demene hacet yok, 

halındcn b llı 

- Yok, llyle değil. Şam hırka ını 
anlamnmıetım ama, elmdl b1rdenb r 
kııvradım Bu, bir eski ı:ıman clbl • 
ııı olsa gel't!k. Eekl adamlar, Hncl'et. 
ınek ıçın Şama 1'iderke11 cntarı Os. 
tüne bu hırkayı gıyerlcrmlş galiba~ 
Öyle de{:ll mi?. 

- Evet, ta kendiıl. Zat.en Şnmın 
O( eeYi me~hurdur. Knyısı ı. ışckeıl 
hll ka ı Dedelerımlz, Şam hıı kıı ııı 
arknlnrına g1yer. Şam şek nle ş ım 
kayı ı ı yerlermı~. Fak t ıı I:' d 
k nd ııı bQııbütün time verdın Net'df' 
B nc b l~ lnm? \'akıil ben de bn 
bütun boe değilım ama. dotrusu aann 
er n m Bak ana, mae ilah haçcl
ctn Şama g dllijhnı, erıtarl hırka ıle 
e hate çıkıldı{tını filan b llyor~un 

D -,.l"ll'"U, tı.fer n !. 
Kıdıye ve vezın d6~anı Necdet, 

Ferhııdın bu sozunde bir ı tıhu mi. 
na ı bulunduğunu c:ı.m ide beraber, 
1 tlh7. ının ncyı kasdeıU-·lnl pek an
lamadı 'I !çın bu cıhe ı fa:ı:ln kurca. 
lamaınayı tercıh e ti, azo yıne fıra. 
ka g Urd1. 

- Flrak fena detll, fakat biçimin
de hır bnc.kalık var gıbf geliyor ba
na. Şöyle bır dokuk!Ok mö deaem, btr 
ncgllJe hal mı desem, bir ,ey ellı11-
yorum 

- Doğrudur. Öyle bir hal vardır 
ama, ben de pek ızah edeomıyeceğım. 
S • ol un, tenımın gu tosu; öyle 
k ndJne mnh us bır gu11todur, her 
ten:l~ c benzemez. 

- Tcrzın kimdir!. 
- Rotro .. • ı şhur Mir • Kotro 

yok mu~du? 1 ti' o 
- KotTo... Kotro Dur bakayım, 

b4'.n bu ısm hat1rlar g bl oluyorum. 
Fvet, bfi 1ik babandan fı in 1-

ıltm ;~trdlr. 
(Dtıvamı t•ar) 

vnm edıldı. Birınct lcotuda lıırincl olmaya kar• nnnıf sö.rtinu)'Or. 
GllnOl, k1nc1 Sülek. ranyan 290 ku. Muharrem Fı~sı TOCA y 
ru~ verdı. 1 :::a 

ikinci k~uda b nnci Yo ına, ikinci "' ııı -
11
·"'-"" "''" 'i 

Huma Hatun, QçUnciJ Dnndl. Bu ko. Lv ... e""c,,i_zet. erin !~~i~·· 
uda Yosma 62(>, Huma Hatun 445, _Jf 

l> ndl 176 kuruı verdi. 
ÜçOncö kofuda blrıncl Yatapll 

4 o, lkıncl Kon'lisnrj :ıoo, tıçi\nctl 
Gonca 230 kuruo verdi. 

Dardüncil kotudı birlnef Heğbell, 
410, iklncı Yavoı 215, üçOnctl Dan. 
lncııo 106, çifteye 2490 lrnruı \"erdi. 

Fen, İnıonı co içinde, 
~mi,« içinJ• Jolta Ht'fmli, 
Joha raltat 111• flalao 611/ati• 
yor .YOfOtmo/e lçi11 l>frml-
melidir ! H. HARA.P 

Dördtıncu koşuda b'lnncl Tomur - Feıı, ın nın •Yini daha bltum-
cuk 230, ıkmci Bora 130, fitıincu lu idare etmealni teıula eder. Fen 
Ce~ 1 n 360, pli e 1 120 kuruv verdi. 

Sadakai F ıtır 
lıtonb ıl 

Buğday 

Arpa 
Üzilm 

Mlif tvlııDüttdMt: 

En i11i l11t 
K. I<. 

27 2" 
40 38 

234 170 

Son 
K. 
20 
87 

]17 

vku~an adam, ırada maddelerinin 
kı>'1Htın1 anlar ve ooa gore •vinl 
besler. Soııra !en okuysın adıun 
evlnı nasıl bavalandıracağlnı, na 
aıl tıemııliyeceılnl otrennıit cıhır. 

Fen, hı na ev bakımıncbn bu 
huzuru, bu laürahati temin et.Uğ.1 
ı:ıhJ onu cfll'lliyet içınde de arnı 
bahtiyarlığa naU eder Çunku ona 
ln anlRtla naınl ~foeceğ nl, na-
,.,ı lPn a ed ınl de o <ıgr t r. 



Fikir mecmua lan, 
eOlence mecmuaları 

" ...... "_ '-kı,.u•J 
G-ete ıtebc:alan_. ........... 

•ir rellk ...ı.,.n. 
Kab nda ka4ın resmi olmıymı mecmua, olandan az. Hele 

bayram ,:..ri silM 111, yefİI. aan. renklerle MIU .... yanları iki üç 

taneye münhaaar. .• 
Acaba bu tertibi pnte .. bası mı yapnllf ... kaplan goae 

çarplCI olmayanlan altlara koym Uf? lnfallah öyledir, diyor ve 

k..clinizi teaelli ediyorıunua. 
Bade ilk çıkan mecmualar laep fikir mecmuM1 idi Yeya .. ut 

bu maksada yelteniyorlardı. Havai zevldeN bitap ed..Ieri yailhl. 
Öyle anlatılıyordu ki, matbuat tarihimiıin ilk ve orta devrele
rinde mecmuac:Jığurnz, omuzlara üzerine bir öiretici vazife al
mıtb· O zamanki ilim seviyemizin müsaadesi niabetinde ~ va
zifeıini yapıyordu. Sonraları bu uiurda çallfanlan daha zıyad~ 
tekimül gösterdiler ve fakat vazifeleri iki kola aynld~ ve ~u ye~ 
kol, daha z.iyade kariin töyle yorulmadan hotça vakit ıeçırmes.ı· 
ne yarayacak bir münderecat •• heyet aldı. 

Ba bir telrimik'8. Çinlrii ilim" eflence mecmuat.n mede-
ni memleketlerde ayn idi. Ancak, zamanla ilmi olanlannm sa
yısı azalmaya ba,Iadı. Çünkü onlann seviyesindeki bilgileri veren 
mektepler çoiahnı,tı ve vazifeler hakiki mesullerini buluyordu •• 

Fakat nisbet kötü bir hal arzetmiye batladı. Şüphe yok kı 
'- ı k tt ~-· !1!- --lan diğerlerine nazaran azdır. ner mem e e e naar, puıı n ...... •~- ' • 1 
Ancak zannetmem ki bu azlık niabeti hiçbir memlekette bazde o -

dutu kadar da d&,tik olsun. 
Bakabm matbuat tarihimiz, boyasız mecmualar lehine iyi 

bir niıbeti hansi tarlı1erde ufdedebt1eca? 

6iniln •u•• .... _____ ............. 
Odun narhından 

Beyazıt 

kaldırımlarına ... 

Server tsKtr 

Rus Elçlal 
lngiltereyi 

protesto etti 
(Blrlııcl ıalııfedt:n U.."4) 

LONDRA, li (A.A .) 
Nnyoık Tımea caıete ınln dıp. 

(Bopıckal«ina i~} . lomatık muhabiri Auupaya bir 
kat'a lüzum yoktu. Vala LUtfi iııgilb ilaraç harelı.etı ıhtımalin. 
Kwdua .... 6le __., keli· ..,,. lıe1'8ederek mte dıyor: 
meler üzerinde oynamaam, hele Bır Hırac harelretlne te~ebbe. 
(tarihi eset"l-1 .-ydaM flkar: etmek içın gereken vasıtalarını• 
lhak) silM a.srm "... .c;z1.,. olaydı, bu f>raatl pek i lkir ola. 
mib llUlkanancia Jındla-rCL rall kaıçırmaachk. Fakat bu vass-
Biz kavi. ....._ alclliıam ( Beya· talar mnc•t değildir. 

,,--- h L _..:ıı: da aat meydan) ından•-·-7orus. Ayai raaete dığer bir yazı 
O QMJCI.- .... on ..... elaya- flYla diyor: 
aacak olaa ....... ~ b~ Rnıı mftttdlkler:lmııe ııüratle ft 

lerde sökmenin. umwnı ı.... pla- çok yardım etmelıyi:ı. ÇOnkfi Rus. 
aile biç mi, biç alik8a ~- yada durumun vahim olduğuna 
Bihuaua, ki parkeler ......... .. ıllylemek kifJ dCüdır. Durum 
eökülmüt deiildir. TrMB.af F bundan dau f•IMlır. Amerikıı ve 
'--~ ,....... ,- .padı• hattı İn,UWn tebllkeyı llnvramıı 

olarak ~arakJ-ntt- " ........,. cietUlenlt.. 
aleyla ,_., Jal'lll parke, ,..... a..Ht .... 1Uti 
.. , ........ ~ Wr ....... ,......,Ol'llNf 
almıfbr. 1mu -- akımla ~ Mllano, 12 (A.A.) - Stefaııl 
P..kia mamara7' •k•M pW- ajansından: 
•ek için Vali Litli Kanı-. bele- Popolo d'Jtalia pıeteal, Alman 
4iye krH_.de• ~ bin ~ 7anı11 So.yıt ordularını kemir. 
.. rfedilclisİllİ INM aö,Iİ7~ mek vı loıha etmekten ibant o-
•İ? O _ __...., ..ıaJtan .,...._ lan pyeslnln 1ngı1Wer ve Ame-

_,.. 1. p rilıalılar tarafından ....ı. - aa.. 
~ 3' bia liraya •la• •• ,. ..... ·~ 
koydlafbl. Talip ~ Çiaki laııldıtını yasıyor vı dlJor ki: 
-trol" L!le -'-- WduiulH• bu 1nrllurenln bl.,..t kuıdl aslcer. 
- • uu •- ~iia Jerlle MJhYer kudretı aakenyHl-
11tada alfalt ba"-k nın 'ka"ıaında lcalaeatı uat yak-
a\içtii. Ona ....... beledife k~· ıaımaktadıı. lngıltere kendi ordu 
&anlar dolma rtıfalt tedarik etta. 1 ıuna itımat tdcmtıdıtı ıçin Mıh. 
Metre murabbama dek't ,U• ota• vır urdulaı Ue kartılaşnıaktan da. 
il~ talip .çıkımyan 'hu atfal~a, ima lçtınaıı etmıştlr. 
lrimbilir, belediye ,Wdi krç yuz Lonc:ltrdr ye'is 
•eya kaç bin karuta yaptırmak· Jlılılano, 12 ( A.A.) - Corrfera 
tadır!? J>ella 8ef'a, yazıyor: 

Beyaaat ımeydamma ufalta, ~etlerin utrsmı1 olduktan 
'Jarın lut La,ladaiı vakit, ~ diri "'alet, Londrantn ~tyaııt matıa rı. 
Javruaunu 10iuk&aa ~ Hnde halı:lkl blı yeia tevfü '''*t-
içe ..._ ..... , ..... Wr ... ı.lr. fng lııler, SoV)'etlerın asbrl 
ba11 do,,rnnas. Belediye nte9 • satvetlerlnın tasfiyesınden ııonra 
•imaia ıiınar plilla clliil. larrpa o111' bıt9Cık ıttJlerl detbı lllr en-
.. u aile .. hiplerinl, _.htaçlan dı.- icinde dliıünmekttdlr. 
ftt? amiJe uwclN:dur. E*ideB Bu ıa:rete devam edl)·or: 
latanbul bea.diJelİ mnsimind• Amerıkan gazetelerı lnsılta er. 
ucuz kömür tederik eder, kJfıD Unıhartııi)'ftllM derhal Avrup• 
tnubtaçlara 1a meccanen .. ,~at 

1 
kıtaaına aakw lhnç e4U .... 1nl 

ft'lal olchıtw fi,.ta ..anlı. Dün· ta'f'llY• werke• herhalde llUte 
ya ... laer memlelııedDde, iteledi- ediyorlar. 
Jeler daima halkı \,öyle diifünür. Dljer taralı.an iu.eLmefsı )'a. 
Ceçen Mile .. zetelerde. Sofya ralanmış olan fngillılrr, Olc1anu. 
~1e41,•İllİa ........ h-!k- ~~ sun ttbftr tarafındaki yeteılt.ılnln 
ıçin 30 milyon le-fa tahııs ettit1ftl nanrında iadel IUbar etmek ıçın 
oluınau,ull. itte vazifesini bil• 'herhalde 'bir takım ~re1ere baı-
1.ir beldiye bö1le it söriir• Va- .. ~vu;r;.:;a;c•;lt~1~ar;.;;d;.ır~.~~-.!'t!'--~ 
aifeaind• ..,... bd•r haJft ol· 

22 2 

mıyan \eledi,e de, odun aarhına çekiyoras, çtlnkfl yapı~n bütü~ 
d~ ch"'*'-11 yiiacle Jirmi be• ba fasaff masnıflar Wsiıa et· 
aam eder ve bu mülhit hali yü· mizden Çllnyor. Valı L6tfi ,,. 
süne vurulduiu vakit de siae fU dar bu ~attan1 ~ m'::: 
aefia ceva1n verir: urrır tleti'dır.. ~t~ • " . 

cBenim ef..de tasdik edt.lmit layı da derdlenrntt•: tllayetlen-
ııtliD var. a.. ~ tatllilrile mü· mizi an .. maktan iıc:ız kal~yor · Ve 
11.u.fim. M-.. Gel 'la .. maa· bıze < kudi mabsua) .aachu 
.. ı kamürile ~ nlrtim kalklflJOr. 
yoktur.• Ş.U... pek az tamdıiaam ve 

Vali Lfıtfl Klrdu, DUi.tan clo- fazla tanımak ihtiyacuu da asla 
lılJt ~abe Ko11.,0M1nu me- duymadıjunız bir zata karfı, ne 
wl t.tmak iltiyor. Halt.ki ~ badimia olabilir 1. O~eki res 
komisyon odun narhım, beleclt- mi ufal tsalktaiı ..... bütun selef-

• -~·1 fiyat üzerinden tee- leri vilııi ismi bile deı'bal unutula· 
Jelllll •en-• :a_ _ı-1: =-·-· 
bit etrnif tir Binre..ıerh kaba· cak o&... lııir utla _.ye ...-1

-

h 
· · d delil tarnantile mise bnfmamlt oba, daha doi· 

at k?'"IS~ a ' nllU 0 itleri 11....,twmamıt olsa, 
l.eledıyededar. • • ----• olmak batar 

Ş · hal ;Beyazıt meydan1111n b• auu7• -..- ımı-
u aza ' dunlıanalll :za ıelmez n zaten buna ıebep de 

P.rke tafl-t1e. ~ 0 beti be- yoktur. MeMle lıtanbul halkının 
nar_hı •-:::: -:-•aerektir. hll)'ati ihtifaçlan meaeleaidir. Biz 
ledl ':~.__ !:..r.!celen imar ve de o laalk aınıfına dahil olmak te· 
ita- m- "bah' . 
..._ edilecek birçok yerleri var- refil~ mü ıyı:ı..1 d' bu bal· 
dar. Bu yerlerae ne Harbiye cad· Bma~l~yb. be e •Y• ait vazİ· 
deai. de BeJazlt 111eydaruclar. lııa bayatı ihtiy~ ( k 
~~ caddede, o meydanda lelerini ifa edenMdı~çe ..:,. .... :: 
- ı • _ _:L 1 buıÜ" için eti J•paJ'llll derkea p !S--... a 

ten s19111u u~ kabiW ..-.. itler 1rprnakta 
...._ ea temıs. en muntazall1 • k d' · · 
~erleri idi. Onlar bu laallerile da· clnam ettikçe bis de en ~= 
ha aeneı.ce blabilirlerdi. Fakal ~ ..... da hotlan~ d~i 
~ . ...... .. iptili· ..... devam edecetd· Be r 
• ._ 1 'a. :..l.A ltr .-daa _... olsan. ki bildin s· 
-~ ..,.ılrrla, lii.t ::.=-· ıa-L .. ı L-Lb bu Ukb tenkitlerde 
--. laep börle i)iyifli .,_r pe- .-" - • 
.-.ı. •ı•ı• ._q.ctiJor. Br bdble ._.~v&RI UL\R 
._ ...._ INa lataabul halla 

TASVİRi EFKAB zzo:ıe:: 3 il 

SON HABERLEft 1 

1 Dünya harbi 1 

77t•c• ... , 

1 
İNGILtz TEBLİGİ 

KAHiRE, 12 (A.A.) 
f ngiliz Ottqark tebllit: - '!lır 

gcce c.:vvel lı.ırpalanmalanH ratmen 
Alnı:ın tankları yine Tôbruf;a yaklaı 
nıışlardır. IUida!aa e•Yttmiı.ln dııın
da bir dınleme Po8t&mıa da hücuma 
uğı"allllfbr .. Bir İtalyan subayı ea!r 
ed imiş ve ınangagı imha edalmlıUr. 
Diier bölgelerde devriye 111Gaademe. 
Jcri kaydcdilmlıtJr. 

Atl\IAN TEBLit.t 
llERL/N, 12 (A.A.) 

Alman tcblıgı: - Jncılterenln ıa. 
· r ıı1 tenıln eden münukalita kartı 
yapılan mücadelede Alman denııalu. 
ınn A tlııııtlkte cemıın 2,1 lıin tonluk 
.ı vııpur batırrnıılardır. Bır ınuhııı e. 
be tayyarcmız Fcroe adalan açığın. 
da ceman 8 bin tonluk 3 ticaret va. 
puru bııtınnııtır. 

11/ 12 tc rımevvcl gecesi Alman 
tayyareleri lııgDtcrenın ctrafındakJ 
deniı mıntakNında cemaa i ban ııoa 
luk ıkı tıcaı et .. puru batımııflardır. 
Ruyuk Wr tıcarct vapuı una bir bom
ba ı abet ederc'k yanmıştır. 

lncilttteftln cenubu J4trlrf •e ce. 
nubu garbt snhıllrrtnde tayyare mey 
danlarına ve a lı:eri tesi ata müessir 
taıır'rualu yapılmııur. 

Dun b.._e bir kaç JngfHz tayyareıd 
AJınauyanın şlmalı garbi mıntaka. 
flln•IA he• nıahalfcıc infllilı: emel 'fe 

~ıt ıgın çılu&rK:ı bombalar atnnılana 
H hrı~ar yoktur. 

ITALYAN TEBLtöt 
ROMA, 12 (A.A.) 

hal) an oı duları umumi karargA. 
b nın 49'7 num.ıralı teblltt: 

Şimali Afrlkada duımıının mak1-
nelı vaaıta1ara ı1>tinat eden piyadesi, 
Tobruk cepheııindeki menılerlmae 

taarruz etmiştir. Kıtaatımız, d!lşma. 
nın taarruz harC'kctlni tamamlle kır 
mıı ve dlifman uyiaUa ıardedılmif.. 
tlr. 

İtalyan ve Alman tayyaıelerl, ye. 
nlden bttyft'k ve .orta ~ftpta bombalu. 
lıı Tobıuk ve 1\laısa Matruh mınta. 
l::n ndnkl tıedefJC'l i bombnrdıman et
m <;IC'r ve düemnmn tahkimat. •e t.e. 
6ısatında yeni ve mühim ha al'lua 
ebebl)·et vermiılerdir. 
İngilız tayyareleri, Deneye bir •· 

kın yapmıılar, bir kaç bomba atmtt· 
!arıtır. Tayyare dııfl batar)•alann 
endahtı nC'tlce inde iki tayyare duş. 
nıO,tür. 

Alman avcı tayyare] ıi, Marma. 
rlQUe havaınnd• ,.e aenbde dDımanın 
diler fiç t.aryareeini duıürmtift\ir. 

Denizde kafile! rimııe ;refakat e.. 
den toıılltolaı, üç ta~')·are duıllnnilı 
lenlır. Duşman ta;na1ecllenn bır 
inamı esir edılmlt, bir lm;nıı telel 
olauştur. 

ALMAN 
tebliği 
(Birind eaht.fed~11 d•ıam) 

lılaııst.eln ordu.Ue Ceneıal Dwrıitıes. 
cu kamandaııındald Rumen ordusu 
.. General Von Kleiııt'ln zırhlı or
clMU 9 uncu ve 18 lncı So~ct ordu. 
!arının külll k11ımlarını mailüp ve 
••ita etmtıılerdır. Pek atır ve kanlı 
r.ayıata ubı)an dil~mandan bundan 
bafka 64.~25 es1r alınmış, 128 tank 
619 top ve tahmin edOemlyeee'lc mi~ 
tarda harp malzemesi i~unam olun. 
m11ttur. Piyade tllrnenlerile *t tı. 
taları bta muvattaln,.tıerln elde ._ 
dı.Jmnıne kat't ıurette yardım emte
ıetdır. 

26 eylüldenberl yukarıdaki ordu. 
farla müttefık İtalyan, Macar ve 
Slovllk kıtalaı ının nıerbut bulundu. 
tu Mareoa1 Von Rund tedt orduları 
grupu ceman 106 366 eıır, 212 tank 
ve 672 top almışlardır 

Yine husuııi hır teblığde kaydedı]. 
mte oldugu vcçhtle bu ayın başlangı • 
cındanbı>ı i Sovyet onlu una ındırtlen 
kat"i ai:ır darbeler netıcesınde hare. 
kal yeni b r afhaya ıılrnutUr. 

o\zak drnız1nden lımcıı gcılünOn 
çenubu şarkısnıdekı Valdaı ya;rlasına 
"adnı. yanı 1200 kılometrellk bıı 

tl·phede Almaıı ve mutlefik oıduları 
,aık do~ıu tıım bh· ilerle) iş halin. 
dcdırler. 

Br anık ve Viazmn muhaıclıe mey 
danları eephenın geri ınde uııık hır 
meı;afede kalmışlardır. Anudaııe bir 
mtidafııaya, blrlblrini talclp eden çı. 

k t t şebbuslerlnıı ve en buy ık kanlı 
fedakarlıklara ragnıeıı ~n~r ıçınE> 

alınan düşman kuvvetleri kendılerinı 
b«-lılı)en akıbetten kurtulamıyacak. 

lardır. 

Daha tımdldcn 200 bınd n faıı.la 

esir Tardır. Bu miktar 11ttılıçe art. 
maktadır. 

Dfin gece muharebe tayyarelen 
cephenin merkn mıntakaAında düş. 
manın yürüyüş kollarını ve ıınıendJ. 
fer haUarını büyük btr muvaffaka. 
yeUe bombardıman etmııleıdır. ı.e. 
nıngradın ia .. tea1utına kar11 da 
moesıılr taarnızlar 1apılmıştu. 

Huauai teblii 
Londra, 12 (A.A.) - Rıuter ajan. 

ıından: 

BerliD radrosa, Alman Bqkuman 
danhtının qatıdakf hosnıt tebliğini 
nrmlf tir: 
İlmen göl6niln cenubu ıaı kiııınde 

Dr. Funk'un 
nutku 1 

SOVYET 
tebliği 

(Biriaol soMf-4en dr.ı:tıııı) (Bfrituıt .Uıf-.,. üv.a) 
cut menbalara ilin edlldiiı zaman Bir tehir 
Almanya daha lı:avvetll olacaktır. Mo.kova, 12 (A.A.) - Almanlar 
Avı-upanm lktısadt &istemine dahil &arafındarı bır aütarellıe t.ekl1f edil. 
bulunan tark aahaınnın iptıdat nıad.. dlgı hakkındaki tayJaları, aldatma 
deler bakımından rzengin olan top. lllaJlevraları olarak t .. 111 edetı ı.o. 
rakları bu maddelerden ı,.Ufade eden 

1 

ıovılcı ıunıan 96ylemıtUr: 
endüstri ôaeıınde mılı:naU&t bır cazt. c3 tı1r!ncıteşrlnde Hıtler tarafın. 
be hu119le tetlrdlklerındcn bundan dan senit mikyuıa 7aptlae.f'I bUdı. 
tonraki inklpflarda Alıaan lktıııadi rllen aakel'I harellılt Yart..odaa 
•1yaaeU ıein yen) afoklar aıçılacak. Orele kadar uzanan bir cephe Oze. 
tır. rlııd Alıuaa CN'duJarının flddc lı sal. 
Nasır Fank, Bolıevilt barbı iktJ- dırışlarUe başlaautıır. Almanlar bu 

••dıyatının utradıtı zaraı !arın ehem cephede nııııf daıre eekllndckı bı r 
trıt,yetlnden babsetmı, ,.e znptedlleıı cephe Ourtnde eok bDytlk t1"'99tter 
•eya Alman ordulan tarafından zap ve ezcümle mühım mikt~rda tank ve 
Ledılecelr olan topraklaıın Sovyet ta17are Ubtlt etmlllerdır. JHcadele. 
devlet.lnın lttıladeD 111 çok ınldşaf ha nt~n Orel, Vıuuna ve Bı 1anıık 

ctınış olan lnsnundakl cndii trl lııt1h. etrafında nldlr SQnUebılen ııddetll 
sahu nıcrkezleri olduğunu habrlat- bir 1e1tıt almıştır. Her ılı:ı taraf g ce 
mıştır. ve gündü?. deo;ıım eden muharebelere 

Şimdiki halde tehdit altında bu • çok bfıyllk kuvvetler stirmftşlerdh. 
lunmı7aa nııntaltalar bu toprakların 8 Ukteşa ınde Alman radyOiu, Alaıan 
.vcrıne k1s1Dell Wte kaim olama&. ordulaı ına Jııloııkonya ulaınıalı: et.. 

Nazır, devaıa edeıek demiştir kh l,"ll. fakat Sovyct ordularını imha et. 
Boı'"ikler bu mihlm kayıplardan mel emri verildiğini bildıriyordo. 

•e Alman orduaunun d&rbelerlDdcn Bu bc)nna~ BJUerin ukeri hareki. 
rıonra artık yqıyamular. Londra vt tın ehemm!yetlı hidlseJerle nihayet 
Vaffn~aki kapitalist 111tıttefikler bulacağı hakkında]Q sozlerınl nakı • 
gizci nutuldaruıa, 'la7ıf mukavemet. decek mablyettedır. Alman ordulan
terlae ~ biçlıh ..,t 41ditdnni- nın hedefı l\lo kovayı almaya matuf 
1• mavaffak olamı,.aeaklardır. Bu detı1sc, o takdırde bu kadar kan dök 
lttıfak dünyada şimdıye kadar ya • nılye ne )(lzum vardırh 
pılan harekttlerın en saç111uıdır. Alman parafÜtçüleri 
Sırf iktıaadt 'baluaMlan tnıilla, Ame. J\lo 'kova, 12 (A.A.) - Rcutcr: 
ikan ve Sovyet lktıaadt sahallln Vıazma cephesinde Sovyct kuvvet. 
araaında hiçblT _. ..... Ntbadele im. lerinln ilç kere geriler1ne inmlo olan 
kanı mevcut değildir. »undaa halka Alman pu .. ütçı!lerı Sovytt kıt.aları 
8o"f'J~ Birlftlnm inhisarcı tema. tarafından ımha edilm1şttr. 
yilll1>rlle hısillzleria " Anıerlkahla. Viazma cephesınln talı merke& mın 
rın Mrbest mübadele u&uUerl ayni takuındalc1 Sovyet mukavemeti nt
ent,..,. l'ltiriJe-. haf uflıuına girmektedir. Burada 

Funk bllbaau ıanlan eöylemlşUr: ber lki taraf ta bOyük kuvvetler tah 
Şark mınt.&kalannın kurtanlmML t!t etmıştır. Almanlar mühim bir 

le ahm ve utanı jçtn ll!Dl'lft puana- rohı ele ~rmet lçtn ntmntdane 
n )'ol açnuttır. Avrupa toprlllı ka. otraşmaktadırlar. 
tanmıŞtır. Çtlnlctl SoTJetltt Blrlığı Sovyet muka•emeti 
bir Avrupa memleketi ııayılmıyordu. Moakova, ıa ( A.A.) - Reuter: 
Şimdiye kadar Avrupa kıtası bütün Viazma ceph•lnln tlli merlt• 
imkanlarından tam11111lle tsUfade et- mıntaka ında So'f')'•t tank birlıkJerl 
menılşti. Almanya dünya ticaret 1\k. cumartesi ~nü 01ıleden ıonra Al
rlne hıçbır veçlııle muaru değildir. manlaıı (l\f} kau.basından t.ardede
Almanya emperya1lst maksatlarla rck ırarp ıstıkametinde bır kaç kllo
fapılıın ticaret, kredi ve ııermnye metre kadar gerı püskilrtmftşlerdir. 
tuıısUmallerine karıı mücadele edi • Orelden şımal ıstıkametınde ıkıncl 
yor. lnrlltere ıımdlye 'kadar böylo bir Alman hücumu, ~apılan bir yan 
fapmııtı. Almanya pliitokratlk em· hııreketlne ve kasabanın sokakların. 
peryaUıml tahrip et~k ve blynel • da ~yan eden moharetı.tere rat. 
mUel ticareti muhtelif ıktıııatlaı ı ko. men akim kalmıştır 
laylaıtıracak dth11st bir vaaıta ha- Tehlilre bUytlk 
lınıı getirmek bıtlyor. Almanya bun. Mo ko\8, 12 (AA ) _ Prııvdn ga. 
dan başka Avrupa tieaNt mcıkcılntn 1 tr"i bucOn yaıdıtı btr makaltdı 
Avrupıı sahaııında kalma ım ıstfyor. dı~or kl· 
1lerlde lktıııadt harpte hıçblı muvaf. Tehlıke bfty ktar Bu tebl\kPy1 
lakıyet Omldl kalmadık• :ıamıın lhu. 
ılllar daha lıolaytılıla a.n.ırat edile. 
tt>lrtfr. Avrupa llıttHdlvatı gl'l~•k 

11cnelerde istihsal ile ı Uhlik aruın. 
da bir muvaıene baıııl nlacak şckılde 
ıslah ecllleeelrtlr. 

Hitlerin t~lgrafı 
K.onl~be~. 12 (A.A ) - Kömırıı

berlde !9 uncu tark fuarının açılııı 
mtlnaaebetıle Alman Devlet ltf'tııl 
Hltler, Fuar Komlteııinı aı:aibdakl 
te}«rafı çekmiıtir: 

Alman aılrl'rlerlnln btıramanhffle 
.. rkta yaratılan reni vadyet .2<J un. 
cu .. rkl Almanya fuarına çolı ıcenlı 
ıkt.uıadt ıoprallılnda yeni ıeletme 
kaynakları a~ktadır. Bu ırayı ttle
rln muvaffak olmaaını dlleı1rn. 

Valdal datlarından Auk denııtne 
kadar 1200 milden fazla ımtıdadın4• 
ki blr cep~ede Alman kıtaatı de mOt 
tefıkler kıtaatı, ıark htıkamctınde 
tam bir taarrm bankeu ıcra •tmek
tedlrler. 

Brtanallı •e Vıaama lıarp wıeydan. 
tarı, tımdtden cephe rertıılnde kal • 
mııur. Ba mıntakada çenber ıçııfe a. 
lınmıt olan Sov) ut lnt.aatının bu 
çC'nbcrı yarmak için yapmıı oldukla. 
rı uevmıdan• barekeUer akım kalmıı 
tır. 200 bınden fazla .. ir alınmıtt.ır. 
llu mıktar, miltemadlye11 artmakta. 
dır. 

()de.a müdaf Msı 
BOkreı 12 (AA.) - Ofı: 

Jkı aydanberi Sovyet kuvveUrı1 
Odeaada { vkalide bir mukavım•• 
ır ıtermektedlr. 

Bahr1 bakınıdaa, Odesa bir kaç 
ııenedenberi Sıustopolu geçmlt bu. 
ıunuyordu. 

Stalın hattının bitim nokta olan 
Od a, u&uu aylar devam edııbılecek 
hır nıuhıı araya mukavemet edecek 
,ekılde hazırlanmıı bulunujordu. 

aıımNmalı dnavet ol•r H1Uerın 
yıldırım barblnın aklm kaldıtı ve 
onu sGratll tte kısa bir darb11 ıte yen. 
rııt~e muvaffak <ılacaiiımıı ~mıdıoe 

knpılmıyalım Hayır. Alman faışl llı
tıııl mahve.decek otan darb4 uzun bir 
harp olacak vt' bızden buyuk b1r kuv 
vı-t ve ceaaret. lıtlytcelcUr. Ahval ne 
oluısa olıun Fqızm yıkılacakt.ır. 

Röytere ıöre va&1Jet 
Moskova l 2 (A.A.) - Röy. 

ter bıldınyor: 
Moııkova yolunda yapılmakta 

olan büyük meydan mıaharebeai 
flddede devam elmdueclu Rua. 
ların fevkalide ınatça mukaveme. 
lıne ra ·men ınsanca ve malzeme. 
ce buyuk fcdakiulıklara kaıla™I· 
rak ılerlemek ütıyen Almımlar 
Moskovaya gıden askeri yolla rııı 
ele 1eeÇJr lmeaı içın yıiı•n hahndc 
tanklar. piyade ve topçu kuvvet 
leri kullanmaktadır. Alman tur. 
ruzu bırçok defalar sebatlarile 
durdurmuf olan Tım~enko or
dul.arını tutmak üzere Moıkova 
nın batısına büyük Sovycı ıakvı· 
yel~rı wönderilmekte olmasına 
rağmen Rus telgrafları bazı nok· 
talarda Almanların sayı uatünlü
ğünden bahaetmektedırler. lımı 
zıkrf'dılmyıen bir yerde bır tehrı 
ıeçm.yc muvaffak olan Almanlar 
ddetlı Sovyet tank taarruzlarıle 

puskürtulmuşler ve Sovyet tank
lan uzun bır muharebeden sonra 
bırçok lulometrellk toprağı geri 
almıflardır. 

Almanların Leninırrad istıka
metındcki aon ilerleme gayretlen 
akım kalmıttır. Son ikı l(jn ıçin• 
de \imanlar taarruzlarında yeni 
kıtalar lr.ullanmtflana da fehrln 
mudafilcri bu hareketi önlemıf· 
lerdir. 

Tefrik•: •• 

Bu mUhlm lfl, (Enwer .. ,) Gzerln• alttı, 
lllr (Harp macer•••) na atlldı ... 

1 ı tral olarak bu m elcyı lılNI 1 d ' :ı edıyoıdu. Bu kadın, Kocamu • 
daha açılı yaaıywuın. \'e, fazet Paıa ı.aı,ı ada dolambaçlı bir aokakıiı ı. 
merhllsnan ba1att.a Urew bllna vt'rdt· knlllct eder ( Radı) e) ııımmde bir 
gl 'c a) nen kop) e etmeme nıO a d falcı ldi. Onu, pek az klmı.e tanıyor. 
ı ı auratır.dan, b11 meaeıe)c Le- da. Ve tanıranlar da llıeadialH 111• 

ma• eda utırlar1 avna ve harfiyen 
aşngıya 

1
, kled.yorum : dece, (Boca Hanını) dl~e 1 itap ed.l-

(Kln11t1uaaniain 10 • il Cinci cL yordu. 
nO saat lıçc d ğru, Erkaııı Harbl.fel Enver Bey, Hoca Hanımla Uk la. 
Umuaı79 Daın.bıde tkea Balulllnlıı ta11tnala pldıji umanclanberi taaat
ba ıld ı: ıı ı bir çc rek saat sonra da nııştı. Fakat bu zcld kadın, 10n ne. 
kabinmm wbeddul ve aııayitın takar. rtcectı dil'Mlar cılan Envtr Beyi ru. 
1 Or ttiginı ııt1hbar ett.ık.) huna dah• ıllr gorfişt.e tıtıtiin ınce. 

(Bunu muteakıp, benım Başkuman lıklel'lle kavramış.. batıl itikatlara 
danJılı: •eklJet.iııt uyinı•i amir, blr kartı da zaafı olan Enver Beyin ru. 
lrııdct em) e telılığ edllmıese de, faz-
laca bır asab yeti redde)Jedım.) hundakı cesaı et cevherıni daha r.lya. 

Paea merhum, bu nokta bakltınd• de parlat.anak iefn bu acıaç •bite cok 
hana eWıhen de iaahat v rdl. Enver kuvvetli telkinler yapmışh. 
Bey tarafından gönden1mlş olan t.n. Babı il baskınında n uvaffak oJa. 
kereyi, yırtıp attıiını ao)ledi ... Yııka eatnu wı., Enver Beye ba kaclııa 
rıya aynen derccttıtlm tezkere ııurc. ıebşır etmişti. 
tı, Paeanın hatıratında aynen miln-
derıçtlr. Vı oradan kopye edilm1fttt. - Yurli .. atıl. hiç korkma .•• Se
Şu hal• nazaran Pili• merhum evve. nın onünde açılı ıvaçak b»çbır kapı 
li aaabl)ete kapılarak Enver Beyin yoktur ••• Ordulaıa kumanda edec k
teak~reıııını Ylrt.ıp atmış.. ıııonn da, ceksln... Cihatta lıük~yli~sin • 
gihıOn blrındt lbım olar diye, par. GOnün bırlnde, baıına hlltümdı ı k 
calannı 11aklam1t olacak. tatı glyec k ın .•• 
Hır 111 fııe .. lzcet Pa~a. altı, yed! 

gQn, ll11~kumandanlıt Vehletl işlen. 
ne <lokunmadı. Bu •tıddct urfında 
da ordu, luımandansa kaldı ... Ancak, 
Mahmut Şovket Paşanın rica ve ıs. 
ran azer1ne, ( 17 kinunusani 828 ta.. 
rlhli) uzun bır ttzkerede tekllf ettiği 
(10 madde) den mlretkep prtlann 
ltabulfinden sonra, ı .. Mfladı. 

Dıye, daıma Enver Beyı teşçı eden 
Hoca Hanım, bu \ ni macerada da 
Enver Deye btiyük muvaffaklyetler 
tebo.f r ctnılş onun azım, ıman •• 
metanetınt bir kat daha kunetlen. 
dırmıştı. 

(De ann 'VOT) 

Cernlyet, btlıyü b1r mlB'uliyet al. ··' •••••• •• ••• •••••• •• •• •• ····'' ••••• ••• • ·'' •••• 

Groenland'd• bir glzll 
telalz ıataeronu 

bulundu 

tına &innitU . . Da,... ordulannı 
Çatalcaya kadar gettıeeek derecedt 
acia Ye ılf e&teren llaktnıetı devır 
dıkten sonra, mlhim bır lf prmeL 
dut'ffi&ll ordularını •llskfirterek ay. 
lardaııberl kan atlıyaa milleun yü. 
aflnft gOldunnek .• ve böylece oo, ya. 
pılnn (Jnrbeı htık0met1) laaklı sia
termek iç1n, harbe devama karar 
•ermı,tı. Vı bu harpte dı, ne y11pıp 
yap .. alt btr nıuvaftakıyet g6s~rmPlr 
elııemdl. 

Bu milhım işi, ( En•er Bey) Gıe. 

rlne aldı Ve, kendısine hu 9lan o 
emsala1a ceHretılı, blr (harp mace 
rası) na ııtüdı... Gerek En••r Bej 
•c gerek arkada lan, (harp tallı) 
ın ııe oynak ve ne kıskuç oldutu
\1 dtl lnn ni~lerdl. Göı peklıtı ile 

yapıl11calt olan t:er1 ve şiddetlı bir 
ha ~ketın, nıut1aka kendlleıine utur 

ı k '" mut aka b r muvaflalı:ı 
yet kaun atın• lcanaaı hiaıl etmlı. 

ı rdl. BI ha a p,,,,er Ber, kendisine 
her huıu"'t• yir olan mes'ut tallinin 
ha rp mevdanlarıııda kendıaınden en 
k ıçOk b r lütfu bıle e ırgemıye ka
rar vl'rditlnln farkında dC'glldi Hat. 
tl (Bingut) deki muvııffakıHIAıı. 

h nln bite, harp taltl Ue mOnaee. 
betı <>lup olmadığını tet'kık etmıye 
hııum bile gormemiştl. 

Bu ı:en(' ve atetll erkanı harp 
uıbıtınl, bilhasııa bır kadın tetvık 
edı nr, onun yaradılısındakl cesaret 
at~lerlnl, her ve ıle tle kjrOklemlye 

Vatınston, 12 (A A.) - .BiriellJı 
Amerika Ba .. rı79 N .. ret1ııln bıldır. 
ditme gör• •YIQl a) ı urfmda Gro
mland ntarında karakol Tasifeal 
yapan Amenka bahrlyeııne me uıı 

bıt harp grmııl takriben 80 um la. 
toluk bir Norv('Ç npnruna teııadGf 

etmıetir. Gemide yapılan bir teft t 
mtlrettebaun 20 klldar olduğ na, 
Grocnlandda hava şartlan •e<111tr ma 
li'ımatı vennek uu•ı e bır rndyo ı a • 
yonu t Is ıçııı Norvcttekı Naıl ma. 
kamları taraf ndan buraya g6nd ı. 

mı~ bulundugunu m vdana çıkarmıt
tır. MilNttebat arıı ındn Alman G • 
tapoııunun blr meınuru da bu ur n ak 
taydı. 

Croenland eııhıllerinde yapılan 
bır arama. bır telsiz memuru ıle 
diict ıkı Norveçhnın ıd11r~•indeki 
radyo iııaııyonunun ketfedilmeııı· 
nı temin etmı,tır. 

Norveç gemili mürettebatıle 
radyo ıaasyonu memurları Cr<>f!n 
land' dan çıkanlmıtlar. ietatyo: 
nun ma\m,.z.e ve techizatına el 

konmu,. daha genft tahkikat ya

pılmak üzere Norveç vapuru ve 

bütün mÜrf"ttebat Birlqik Ame

rıkada bir 1iınana sönduilmittir. 
=====~o:~: 

J•pon - Amerikan 
mUnasebatı 

HUsrev Gerede 
Berllne gidiyor 

f Bfrind ıahifed.eıt d~,,.) 
de Japonya heı türlü fedaklrhta (Biriıuıi Nlti/Hh det•<Htt) 
haıırdıı-.~ ve mqrdlNıt litiinntlrı..dlr. 811 ..._ 

Tchouni Sho Glo Shlmpo iktııat , yanda Almanyada temini kahtı olmt. 
nı~muaaı da cıımdi Japon) anın ta. ) an nılllt meşrubat , .• ınekula\ımıa 

kip ed8('.ej'j yol sarihtir. Mihver po. da vardır. Bu ziyafet V[ rt>Sml b 
1 tıl.ashıı takip etmek yegane hal ça • 
ıcl\ıdlr. Dunya vazıyetı, .l•ponyanı~ buller, Berlın siya l mahafılinde her 
l11kı1> eılccetı t~k ;yolun bundan tba- 1ene .. myade ~ilen ve aazan. 
ıct oldt lıunu gostermlştir> demek. dllıkaU CAllbefien bir mOkemm~i)'f'tt.9 
tldlr. olmakta ve ~erlin yübek nıahanl n. 

Çinlilerin aayiatı de en ırenlt alakayı toµl maktadır. 

Şanghay, 12 (A.A.) - Domei a. 
fan11ndaa: s lh • 1 Japon makamlarının tahminlerine 1 u şayıa arı 
r&re, Çındeki Japon beyeU ııeferiyeet 
ıkı senedenberi blr milyon ıiJtla y1a Londra 12 (A.A.) - Ahna._ 
btn Çın aııkerlle yaptığı mtıcadelede ya :ile Ruqa ar ... ncla l>ir .... 
~300 muharebe •ermiı, dütınana ısta yapılacağına darr olan ~ayjald 
olarak 121.000 telef verd1rmıı, 17.000 baZ1 muhitlerde •e bilhaua M cL. 
den fula ealr almııtar. Bandaa bat- ridd id a 
ka 60.000 Ç1ıı aaluırl Nankin MkQ. e yen en meydan alm'lfbr. 
aıtUnln hJametlH rtrmlfdr. Almanlar, ayni zamanda hakika-

lrak ve lrandaki Japonlar le tamamen muhalıf olarak, Arne 
Tahran, 12 (A.A.) - Irak ve İran rıkalıların bir eulh İDlkinı haber. Hu adakı tahkimat si t!'mı, fevk•· 

lııd kudretli topçu mcvzılerlle tah. 
kim edılmıı iç1çe liç hattı lht.ıva et
mektedir. 

0 dakı Japon wbaası menılekeUerine ler.inı latiemara ha,ladıklanaı da 
te~ebbUslet So\ı etlerin esaRen kanlı donmek Qzere Bender Şahpllra cıt- yaymaktadırlllT. 

Mag1not !ıattında g!lı1fü:-n nokımn. 
!ardan den alan So"fetJer sıkı~ık 
tahkımat llsteınlnl lılldıımıtlar ve 
kıtsata lOzumonda 111ukabı1 ııtarruı
lar yapmak suretlle mOdafaa 3 ır• 
çebtlmekte btlyOk kolaylıklar t mın 
eden yeni bir alatem ikame eıml,h:r
dlr. 

Vi,azmada 
Berl!n, 12 (A.A.) - Aakıırt blr 

menbadan D N 8. ye vtrfüm mnlu • 
mata ıiire Viazmada vücuda grtırı
len bOyik cep dabıltnde çenber tçıne 
alınan Sovyet kuvveUeri 11 teşı1ni • 
eYVelde bir• daha sıkıştırılarak mağ 
lup ed lmııt.ır. 

Günlerdenberi Ko111iaerler tarafın
dan mukavemete tefvlk edilen Sov • 
yet aııkerlerhtin tnthamsıa lı:ollar ha 
!inde yapmır• teşebbtlıı ettiklen yar. 
ma bareketlen a1dm kaim ttır. Bu 

olan z 1 tlannı g nıo mik\•asta art. nılılrrdLr. Kudüs Mü!tüsilnün de Ef M 
urmııtn. ~anistana ceçtlği zannedılmeırt.dlr. aamafı"h, Japon matbuatın 

200 metrelik ktJ"Qk bır muharebe ela da m"._• bula- b · l • " Refah mm•rkrsı '"' -· u fllYta ar 
mıntaka ında 860 Sovyet a kennia f"L 1.. d 1 Tokyo, 12 (AA.) - Japon mat. uorer tarann an Aman ordula. 
maktul dClitOtü teabJt edılmlttir. b uatı, şark c•ptıeslnde cere7an eden nna hitaben -edilen ve sulh'~• 
B ıı ada atlı arabalardan muı ekkl'p ··-... · .. 
bır kol da Alman ate Ue tahrip edıJ. ımha muharebelttbıin kat'! ehemml. faydalatnu medhilae.na eden cü 

yetıne ı ..... t ıtmekw<tlr. Miyako ga 1-' l ... 
11 1.ştır Hırllz ilerıde traktör ve top zetnl tnnlan Ja&ıyor: c:uer e nihayet bulan l(Ünlük eme 
, Okl6 00 kam~on enkazı ıöıillmckte J h cEj'er ı ııılten ıle Blrl .. lk Arae. rın mu .tevıyatile de kıamen muıt 
ıdl. ı ıka, Rul)aya cldden yardım etmek tabılt gıbı a6ri1nmekteclir 

Lenin.,..a~'da 1 d ............. • 
--.· 11 ıı yetin C)& ler bir dakika bile kay. ••••• .. :-·-·· .. -·-··--... 

P.l'rlın. 12 ( A A 1 - A kl'rt k11y. betmenıelıd ırlcr. Müttefıklerbı oark. Taayiri Efk&r 
• akl nlıtn D N B. ntn ötrendıi'\'tne akl muva!fakıyetlcri, geniş bir •fi. 
• ıe LenlnJrr11d muharebe lıesım nd• iti h •· b ı .. N· L--- S K mu auo u unmakbı ve Japonra ı ua- ( ) V•ftU 

I.u• ar dOn de topçunun ynrd mile d k dl b k 1 mOtcaddıt varma te~ebbft~•erlnde bu a en • ımından d"6'u Asyada I Ab C-alti 1 Nti"9 Ha.fit umunıı b1r refah mıntaka~ı teslıı iç'- oae ~ _.,_ ,_._ 
lun u lar ı Bulun lıu t bb ster ri :t.ik ... 9"

01

• 

ıık1nı bıraktırılnııştır t çe artan b r eııerjı llıı Ç&l!fmıya s.e.IOr •• 1'00 Kr. 2700 J[ J~vam etmektedır Al ık - T, 
Hava barekih • tı ay 1 ........... ı60 > 1'50 > 

e il ll! (AA) ll/]2 • JaPon)a bu makuda TUIUI çlJı Uc a,tıJr •••••.••.••• 400 > 800 
r n K"C"• Mlhnr devletlıı11e dalma aJyadele. Btr a7'ıt ·····---··· ır.o > 

Alma bava kuvvetlen 101 Sov1et ... ,_ ........ 1 " > 'Vo'· ..,. _... -r iti ~.....- ı•ntcu~ DJJCliT· "' 11.tln. 
bDCledir • 

Dercobm~uı ttrak lad 
e ol ull.bıaı. 



Sahife : 4 13 Birlncit..,riıa '!"'!!""'!'!•=--

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm il8e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
. . -- -=--- -::s 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ajrllannızı Derhal Keser 

Yalla.r İlk Son 1 No. }'ollar iti.· So11 
tnfkı ktılk11 ka.lkı6 /.:alkış 

.:::::ı::cıı:;::z:=:::===================ıı::11======== .===-:=---
f, ıo ~.ao 

10 23.50 

1 l Şl~ll Beyazıt & :?'i 
Beyuzıt Ş10li 7 o:; 

1-'atih Harbiye 6.15 
12 Harbiye .Fatih 7.00 

18'a Taksını-Be~ rızıt 
Beyıı.zıt.-Tak;;ını 

7.30 
8.oa 

19.:J2 
20.05 

uı Kurtulu~-Beyuı• 6 16 22.lll 
Heırımt---Kurtuluş '7.00 23.00 

ıı-~~~~~~~~~~~~--~~~~----

10 / a Şı~ıı cdcpo> Erninonfi G.12 7.00 
Emıııunu-Kul'tuloş 6 45 20.06 
Kurtuıuş-EmınöııQ 7.0• 19ll3 

==::::::==========::::::ımrııc::::z:ı1.=:;.;;;;:=z:::::=:::::-=ıı=::==~~~~=?:===-~ -
22.27

1
1 : 22 Bf'bek- Emınönd 6 "O 22 50 

O ~ Emınonu - Belıek G 40 !8.80 23.l .. 
-O cbclı;- Betıktaş 24.10 

12/a Akımray H rbiye 6 20 

Hublye -Aksııray 7.03 

~ n---------------------------------<>ı-ttıkoy Aksaray 6.20 19.lS5 
Aksnrny -Ol'taköy 7 0.( 20.20 

14 Maçka -Tunel • 19.5 

23.46 ~ Tünel- Maçka 20.J.( 

~-~~---~~~~~~~------~~- -
ti) Maçka B \nr.ıt 6.20 23.23

1 

t B ıktaş Fatıh 6.80 19 -t8 

Bey zıt Mııç~ka======7=.=05::::ıı=::::m::111111:11::~.05 ~ =-c,.=..=:..:=F=· ıı=t=Jh==E=.C'=~=' k=ta='===='l=.1=2==:.•m.mc::::==::=,=2=0.=3:ır0ı ·;; i 1618 Şışll cd-:ııoı. Eminoml 6.M 20 0 _-O..,~ ı_a2 ... _T_o_p_k_a_p_ı-S---i-rk_c_~_ı ___ '_2_u ______ ~_~2._s0s5 Emmönü-l'•bçka 7 03 "': Sırkecl-'.l'opkrıpı G.62 ..., 
?ıl çl.:a EnıJnönu 7 20 

--~~~--~~--~~-----~~~~--- • 83 v;:. Yedıkulr-Sırkeci 

Sirkec:ı-Yedikule 

6.15 

6.47 

22.88 

23.10 

) 

17 Ş ~lı 8 ı kecl 6 66 
'7.2 Şı~li 

k 'Y ı-:mıııoııCl 6 20 
Emlnoııti fecıdıyeköy G S~ 

nğa: 

i4 lık. 2 - Bly atmak 

Baya. 3 Bır bal k - in an. 4 -
llaya -• RU7.1?ir ııc )&P r? sorusuna 
cevap. 5 Otoıln ill'lıl nıenbaı -
'feeıı ur. G - Ra~ı - Tert1l tok de
i'ildir. 7- Balık Dırıtmekten e. 
mir. 8 Sonuna ( i C:-Plıı C' kış ye.' 

• işlerlndeon bırl olur Bayragı 9 -
Teı l hecelıyerek okuma. 10 Ba. 
eına (10 ~ lınıc matbu c erdır -
Sarhoşun nida ı. 

}' ıkarıdan aşa.ğı: 
l - Dııy \nnıa. 2 - AıPrh<ıvcanlı • 

Bir ı-enk 3 - Klituph11nenin gc•zu
Suç. 4 - Bır maden - Su. 5 - Fe- • 
race - Sonunn (Ç) \'Clırııc b şta hu. , 
lunar Dal'l1a. 6 - 8Pyaı - ÇQ. 
banlığa ve koylulugc nıuteallık kü
cuk manzume. 7 - Kimyevi hır mad. , 
de. 8 - Tavuiı'un ustündC' bahse gı. 
ılşılen bh k•mlği - Hınt b~yı 9 -
ÇeYfrgenlt'r 10 - Hangi zot - Kur. 
anın ilk uı i. 

Geçen bulmacanı• halledllmlt 
,ekli 

2 ~ 4 s 6 

RAZ 

frıv A TROLAR 1 
ŞEHiR TİYAT.&OSU 

fııı&iklit caddea1 Komedi kısmı 
Bu gece saat 20,30 da 

Kf BARLIK BUDA.LASI 
~i: Dr. AU Süha Delilbqı 
~~~""!"'!'~~~~~~~~ 

• iTIM.R - cJtan Dalllfatl> zabıta 
~, yaaı ... m çoklujwtdan 
~ -....adı . clrir dileriz. 

f.d,tı nl"knpı Sıı kecı 6 15 

Slrkecı l~dırnekapı 6 45 

---- ------

22 42 

23.12 ,... 
Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
işletme 
ilanları 

13 Birinciteşrinden 20 Birinciteşrine 
kadar muhtelif hatlara kalkacak va
purların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Pazaı·tesi 17 de <Tarı), peıvenıbe 17 de (Kaı·ade. 

nız). lialata rıhtımından. 

Baıtua hattına -Cumartesı 18 de (Anafarta), Sırlı:eci rıhtımın... 

dan. ( lş'arı ihıre kadar hnft.ı:ıda bır po ta yapı
lncıtktıı. lneboluya kadar ~ldecek olan bu posta 
gıdio ve donuetc Akçakocaya ugı·ıyııcııktır.) 

lımit hattın 

• 
- Per~cmbc 8 de (Bartın), Tophane rıhtımından. 

(Not : lo'arı ihıı·o kada ı· haftada bir po ta ya. 
pılacaktır ) 

, Mudınj·a uttına - Salı, perfembe ve cumarte ı 10 da (Çanakkale), 
:pazar R de (1'rak), pOlltalur Galata rıhtımından 
kalkarlar. 
('Not Yukaı ıda Yl\Zllı g Unlerde yalnız bıı·er ''n. 
pur kalkııcııktır ilave POl!talar :ımpılmıyacakıu ı 

Bandırma lıattma- Pazartesi. çarş:ırıba ve c..ınıa 8 d<> (Trııkl, Gala_ 
ta rıhtımından Ayı ıca çor ımbıı VC' ctımıırtc ı 

!O de (Kon •a' Tophane htımındıın. 

ı·arabıga haltına -Salı ve cuma 19 da (Seyyar), Tophaııe rıht.ımın
dıın. 

lmroz hattına - Pazar 9 da ( llarıın 1. Tophane rıhtımından. 
\yvalık hattına - Çarşamba 12 dl' 1 l !gen ı. cunııırtesı 12 de (Mer. 

sın ı Sıı kecl rıhtımından 

İzmır blrlncı sfırnt-- Pazaı 16 da (Tıı hani. Gıılnta rıhtımından. 
lımır ıkıncl surat- Perşembe 13 te (Kadeş).Galata nhtımından. 

ı\'Oı -\ ı.ıpur acfeorll'.ri hakkında her tiirlu malumat afagıda telefon 
nunıa ı aı .. ıı yazılı accııteleı ımızd ı ogrenılcbllıı-. 
Galata Ba{ Acentelığı - Galata ı htııııı. Lımanlar Umum 

!'l!Uduı 'u"'ll bınası altında 42362 
Gaftı.La Şube Acenteliği- Galata ı ıhtımı, Mıntıka 

Rı 1 ll{•ı b r.u ı altında. 
Sırkeci Şube Acentelıği- Sır"kccı. Yolcu salonu 

Liman 

(9120) 

40133 
22740 

Aşkale Malmüdürlüğünden : 
Yen.iden inşa ettirilmif olan Aşka la kazası hükumet kona. 

iının ( 17852) lıra 24 kuruş bedeli ketifli ikınalı ıntaatı kapalı 
urf uıulilc ekıiltmiye çıkarılmışı ır. 

1 - Ektiltme 24 1 O 94 1 Cuma günü saat onda Aşkale 
maliye daıresinde toplanacak olan komiııyontarafından yapılacnktn 

2 - Bu İfe nil keşif evrakı. ailsılei fiat cetveli, ve fartname
let Erzurum Nafia Müdiirluğünd en ve Aşkale Malmüdiirlüğiindcn 
bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat ( 13 38) lira 93 kuruflut. 
4 - Taliplerın 7 5 937 tarih ve 3297 sayılı Resmi Gaze

te ile neftedilen talimatnameye gore vcııkalarını ha~ırlcıyıp ıbraz 
etmeleri ve tayin edilen nıuddet ~nrfında teklif mektuplarını ko· 
misyon riyasetine vermeleri lazı mdtr. ( 69 2 7) 

Öğretmenlere mahsus - Pratik 
Talebe Not ve Müşahede defterleri. 
Jlkokutların her eııııfına ~bre basılmıştır. 

Gayet güzel ve nefis. İstanbul Maarif Kıtaphaneıi. 

Üniversite ·Rektörlüğiind~n: 
Yabancı dil öğretmeni 

mek üzere açılllllf olan 
lngilizce ve Almanca 
talebe alınacaktır 

yetiıtiril
Franaızca, 
kuralarına 

Alınacalı talebe ltlr 711 'Ontversı tedeki yabancı dll kuı alAl'ına devam 
ıdecekleı ve t1l7aııt vaziyet normalle ttiğt talı:clirde tahıılllr.rlui takvıyı et. 
91el.; llzere, bir yıl da dilınl oğrendık lerl memleket• rönderileceklerdlr 
Uer birine burada ayda 80 Ura veıi lecekt.ır. ·Seçme smavlan 27 ve 2 
biı inclteJrln 1941 pazarteaı •• nlı ırQnlert lstanbllJ Ünıvırstte•tndc ya. 
pılacaktır. 

Sınava gırmelt tein: 
Türle olmalc ve yerli vey• yabancı bır kollej vevı Jiııedan ••yahut bir 

(iiretmen okulundan mezun olmak la r.ımdır. 
<Olgunluk tart değildlr> 
Namzetlcrın 21/10/1941 de Onıve rıitedı muayeneteri 1apılacaktır. ]o]..,_ 

111er alınıı.ınaz. 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Taksitli Emlak Satışı s., kiz senede 

yüzde 5 faizle ödenir 
Semti c 'ıri 

Boyoğlu Karabn~mustdtıağa Hacıınl Ev 
ını nıalfallCtıJ Kıı.raba cııdcl!.'sınde e _ 
Jel li3 mO. 63, yeni 55, 67 No.lı 

H<.'yoğlunda Hüseyıııeta mahalk~ n. Apartunan 
de SOalü aknsı aokaY,!nda e!lki 4,6, 
yeni 14, lG o h 

Ev .,e 1(11\eo ııkan 

yın ını ınaııurıı. ıu 

8)(1 

12 00 

8000 

l11tanbulun tıP.r aemt ndf' lıer çetıt cmlilt almak n .atnıak ıç n f'n kıH 
yr;I ııut ~ 11alonuınuzu t:ı~ 11 ret.tir. 

l•tenlldıi:ı t.akdırde sat.ılı~a kon an emlik ınakabllındc ne mıktar bore 
••rllece*1 tayin edılnck alıikadaııa ra bıldlrlllı". Bunun ıçın lkı lira llc
ret alınır, 

Teşhır ücreti: Bır lıraduı aşat;ı <'lln •inak üz.-ı-e uç ay ıçın bin Ura
d11 on tkl l1t1\,'1lk lcuruştur. Ne ahcı dıuı. ı e de ahcıılıı.u ba,ka brr t cıet 

aJıı:maz. ( 930) 
--------

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarlbı 1888 - Sermayeııı. 100,000,000 Turk Uraıı 

Şube ve Ajana adedi: 266. 
ZiRAi ve TİCAıtt HER N EVİ BANKA l\IUAMEl.F.l,ERl. 

Para bırıktırenlere 28.800 lln ikramiJ'• verı70nıı.. 

Sına,•de muvaffak oluıılar talı:1ıl rnöddetler1nın iki m1ııll Maarif Vel\ll. 
tctı emrındıı çalışacl\klnını taahhut edecekleıuiı. Kul"a t1.lebce1ııı11 hlçlıır. 
lole meşgul olmaması şarttır. ı 

Talip olıı.nlann 20/1011041 akşam ına kadar rektörlOğe tahsll vnıkıı.la. 1 

u, nfıfuıı huvlyet varakaları ve 6 n det fotoğraf ile müracaa.t ıtmcle
.rt. <9112>. 

SiZiN DE 
ETTlGINIZ 

TAKDiR 
ÜZERE 

Aanmız modıı. ı nın 1.arafet ve incelitine inzimam e
den ustad tertılertn mahareti, kadına da gençliğe matuf 
şayanı hayret bh beden tenasubu aızcder. 

l<'akat yüz ve onun hututu ge\'ezedirler. ı-;ğıır hu 
noktaya liızım el'lt· n ıhtimam gbstcrilmezse, eeneler bu 

hatları baıkalan• pek çabuk fıııicettirirlcr. Bu, sııln 
bıt SU 1 llllZdH 1.1 Ufak bir dikkaUızllk veya ihmal ne
t1ce&j rak1belermlz1 n dıkkat naıanndan uzak kalamaz. 
İfte ıeııeleı'İn (btlh assa nazik ve ba111a11 ciltlere musaJ. 
let olan e tı.hııpkl ı senelerin) clldinlze çizmekte oldu
co on bınlerce < bıa ayette pyr1 mahsiis t ince çizııle- ' 
re ihmalkir lcalma ymız 

Zamanla c1ldınızl ıolduracak olan •• ıtzl pek çok defn vakftsiı 

haıap eden bu ıinznları akşam ve sabah KREM PERTEV'le ya
P~~·ıığım:r. ufok bır mnsajla rcfedin1ı.. KREM PERTEV'in bu 
muclzesıne yüz bhılcrce heme lnsinız gibi 11z de hayret ve mem
nunıyetlc ,uhlt Qlacakaınız. Görcccksınlz ki simıuuz, ebedi cenç
lığlnı herke e mtığıuronc 11•ıy liycccktır. 

KREM PERTF.V'ln tl'rkl hıncll'ki faal anasır en derin çizgi-
1nl bile ızalede gecıkmıyecekt1 Bugünden ttıbaı-en lil.ı. de bır t.üp 

KHEM pgRTEV ı tuvalet m a anızda bulundurunuz. O, aynı za
manda sert rüzgarların ve kuvvetli c\ıneşın en ıyı muhafızıdır. 

. ' . . . . ~ . 

i.nhis·.arla"i~ ... u .. Müdür;~üğü · .. ~~,; 
• • l ~ • - t 

ı - Knµalı ıarf u11ulılc Sekıli tuzlasında 9 adet muh ı faz11 ku bt'!ı1 

lnoa ettıdlccektır. 

2 - Muhammen bedeli (17.088.66) Ura olup muvakkat tenııııa ı 

1281.66 liradır. 

""}"" 
-~ ..... ii. b..,. ':.J:iLl~~Jliıl:tu~J.,_HI 

zırt.at Bnnb ında kuD1bar:b ,.. JLuınbarasl% tasarruf beaap· 
lan nda rn az 50 hraaı buluna lara sened<e 4 defa ~kllıcek kur'a 
11• aıaiıdakl plana clJre ikramiyw dağıtılaca1ctır: 

4 adet }.QO" liralık 4,000 lıra 100 adet 50 liralık 5,r,00 Ura 
4 ·> iOO > 2,000 > 120 > 40 > 4,SOO > 
4 • 250 > 1,000 > l<iO > 20 > 8,200 > 

40 • 100 • 4,000 > 
DİKKAT: Besaplarınıhlu pııralar bir eene :çır.de r.o !ıradan 

aoaiı düomıycnlere lkramıyc çıktığı takdırde % 20 fazla~ilc venle. 
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, l Eyliil, l Bınnclkinun, 1 lılart 

Te ı Haıdran tarihlerıııdc çeklleccktır. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
TQrk tnkılibı Tanhi ikmal 1mtı hanları aym 27 ııcı pa:ııırt.eııl güntl 

aat 9 da konferaM aalonunda yapılacaktır. Alakad ırlarııı hazır bulun-

BUGONKO PROGRAM 
'7 .30 Program 
7 .38 l\1 üzlk 
7.45 Hnberler 
8.00 l\I uzik 

l :ı.30 l\l üzill 
".'10 Haberler 

19.46 Serbrst aa&t 
ı:ı.fi5 Mü1.ik 

ıreORSA1 
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