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~~ara yolunda Karaköy I r ~ "ı' B a l ı k p e k 1. 
İçkiye ilinıharp L·~~IHavacılık bahisleriluJ pahall ve az ;;:;::=--ZÔ?::· ...... 

eden ilk köyümüz Şark cephesinde =:~:r'::~;~:::~n~ç~= ~l~!~ 
(Bırt.Hıi •ahi/edna detıGın) - Kaçak 11H1Çak da buhmmuyor h - •• 

1 
•• V •• aldkadar m a le a m la r a tir. Bu makıadla büttlll 

Garson guhımsıyerek } ıız ınc b:ı- mu?. t nıür.ıcaatta bulundular b k · Dahil" 

kıyor~ok efendim... öteki ~:~~:~,~~~~nol~a;;zl~eı~:~ ava us u " u g u Balık fiyntlannın bu meV11ımde ~;Bk.~uı:ıtaı1aha~::t:Fbafranta•annını~e_, ........ 
- Bir konyak!... pnklı getirürler. Fakat ortada içen şimdiye kadar hemen hiç :rast-
- O da yok buyım. görülmez. Artık snrhotluk, bati ağ. )anmamı~ bır nısbette pahalılaş_ de ..... 
- Sizde yok" • ~uradan aldırı•e- zın ıçkı kokuvu ayıp ııayılıyor. •ıımen öliinfin cenubundan A-"k J.a Yi 1 k td d Ru lara tıöı gorulme.ktedn. Halbukı bu doğruya kendisine tiW 

rln... - Demek artık rayatsınız?. g '":' uur. n sev '"E are e 0 b l l 
1
_._ ti !!-L--

Lokantanın ahlbi neuketle muda. _ Elbette ... Bir kere ıhhatimh denlzıne kadar 1200 kllometrclık MeCİt SAKMAR nazaran çok _süksek blr kudı·cttc o. mevsim u kumru ve i ha.sa ü- mem -e ere m-11' kılılıll• 
ha~ cdıyor · korundu. Allah csİrgeAln şunun bu- bir cephede blrinciteşı inin iklıılnde luelandır. Heıhangl bit duruma go_ fer gıbı yağlı ve en lezzetli balık Alman ordusu İfgali 

Bi:r.im koyde lçkı bulunmaz ba. nun :r.ıı zurna olu~unu gör<' ~öre g\l· I başlıyan ve üç istikamette inkişaf e. Emekli Albay re en esaılı hedeflerin intihabında ların bol bol tutulduğu bır mev· yerlere ve bahusus Pariain 
yım. nun birındt> gC"nc;lcrlmiz, ha üı ço- den buy{lk Alman ııcvkillceyş yar- ve bu hedefler üzcrınd m ılr ne. ııımdir. duğu Sen (Seine) mantalUı .. 

S«'hl'p ?. Cukl:ırımız bılc ı'"kive ah•acnklnrdı . mnlıırı Vınzmn, Bl'iansk ve B rdi. tıcelcr almnk f"ın yapılan hücum- BaJık .. ılar kendilerıne mazot da tatbik edilmektedir. Billlaaıll ' " iktisap etmişler ve buna mukabil yer ' " 
Su:ılımı işltmemlıı gibi de' am edı. 

)or: 
Ev1mızdc. bn kımızda bUe rahntm ız anqk me,kllerl etrnfında büyuk mik- larda Alman hava :ıcvk ve Mare~ı venlmc-dıg" ı ıçın balık tulmıya çı· İfgal mıntakalarınm idari teşkilatını her mıntnkada hava Oı-
kacacaktı. Sonra kesl.'mıd de zarara '-"asta reviımelern inkılap l'dcrck on 1 k k bariıı: b1r ııckılde Ruılardan fıırkl. kamadıklarını eoyluyorlar. Bun_ trolünün liyıkile merkeze ,, • eri urma · surctıle genıo tut.arak 

ı-:rnreder cnız gazoz vereyim, il. sokuıt·ordu. Ve nlha)et zaman zaman bir -"'ndcnberl imha nıuhaı-ebl'lerl dır. Mesela ,.,011 ıamanlnrds Alma ı lar Ticaret Vekaletine. ehrımız- masına çok ehemmiyet veril-4 .. 
1 d l ı ııo;u gelecek uçucu bırllklerfo her turlü 

la oıranuz, nefis ayranımız, hılcsız d ğuşen ııarhoş ar, ıtışen vıınc er. "eklinde devam etmektedir. Dunvn. tay arPlerı ıırhlı v .. tıarıı bırllklert- deki ıafe teşkılatına ve daha bn· tedir. 
ı. h lsk ibi d ı b1 d ğ"l b"Jh T ı " " 1htıyaçlal'ını derhal temin etmek ıın-
a venıı:r., m g çayımu var. en yanız ı c 

1
' 

1 asını nnr • nın mükemmel ısurette mueı:lıbcz aı k i 1 1 rd 
1
· b nln kıırşısıııdakı dıışmıııı kuvvetll'rı. zı al:\lcadaı makamlara muracaat ltgal altındaki yerlerin 

J,.rar rtlim: nın gıınu Burııadan gelen ve Bursaya önını tem n ey eınlş e ır. otc u 
Hayır içki ıstlyorum !. giden yolcular da kurtuldular. buyük ordusu şohrutini haiz Ru or- aayedcdır kı Almımlar herhangi bh nı ha' ndan 1ıask altında tutmakta ederek kendilerine de mazot ve- idaresini ve zabıta iflerini 

p ıtron, vazı.seti ızah etmek mec- ••• dusu parçalanıp çozülmek tchlıkesin. mıntııkada vakıt geı;ırmed n hava H dığer tııraftan hu kuvvet.tere ge- rilmeıı ru s temişlerdir Tkaret manya mağlup Fransaya bir 
buıl)'cUni ıluydu: ı Erte~i günü, KnrnköyQ içkiden kur den kurtulmak için bDtiln kuvvctlle kııvvl•t.lcıinl yığmak ve hnva üııtıln- rlden gelecek yaıd mi rn nıinl ol. jVekaltı bu tnlebı makul görerek mile olm~k üze-re Fransız 

İçki yuznnden kuı::nlnr oluyor. tarmak ışlnin ilk adımını atmıı:ı olan çıl"pınmnktndır. lbğünü <;lde etmek çıır<' inı bulmuş- mak lı;ın de dcmıı ~ olları "e dig- r derhal nlak.sdar makamlara ıcap lanna bırakmıtlır. Fakat 
Ju Bilha sn gl'Celerl Bunıaya ı lıyen Talıyı ziyaret için Bllcclğe gıttım. B r harpte muzafferiyet blr çok laı dır. nıilımkale \'ası taları lizcııne hucum- eden dırektıfleri vcrmıı.;:~e de askeri lfrali icaplarile F 
~oforter nrnsında fn:ıla kaçıranlar Muhterem Refet. Şahlnbaş da vazi. ve karışık zafer iimUlerinln top:,:e. Yine bu sayed d1r ki hava blrUk- ı ıı etmckl -dır. balıkçılar baz.ı formaHte muşku. memurlannın idaresi arasında 
~ lı . IaJOmya burMı dn lhırsanın yetten gayet memnun gurun yordu kun nıuhn ala ının mu bet bir uıet lennin ve bılba sa bunların kumnn- Ru" ordusu çozühlp umumt ncnt !atı yuzunden Petrol Ofısın ken çok boıluklar bu1undıa·•• 
kıra J kt>l 1 bir k •Y· Anndolunıın ıc;. ve bunda hıç de bir !evkaladelık gör. te teccllı ini temin etmiye nfuvaffn:.: da v~ kurmay heyeUerinin biricık bnştndı •ı bir umanda ıP.e Alman ha. dJlerine hala mazot vermedığını bundan bilistifade harici clev 
it rlndcn gelip Bıtr aya gidecek olan. m_ilyordu. olan b:ıhUyar tnrnfa nasip olur. •·e 1 -•fcJ il bt va kuV\·etlerı but.ın vRrlıl;ll<' uzer- ıddia etmektedırler. lerden de ihtima1 teıvik we 
lnr hep burada trenden inerler ve o. Fakat köy knnumınun blr madde- • . . • as ı va"' eri ta m ve ter J • 

. ' • • Za:f'er anılllerının birçoklnn Rus ı k 1 ve idarede de olcn•nluk lt>t1ne c;öket'.ckleri ve bu rtcııtı btı Tutulan cüzi m.ktardaki bahk dım gören unsurlar ve bib tobu!'\l rlo Cursaya gıderll'r. Bazı vol Eine istinat ederek Hilkumet Knra. b 
1 

d I' c tc cmmu .,- k d • I •- --L&.-
cu'ıır da neden e çok içiyorlaT, raha. köyde içkıyi menederken; bu kör bal. ordu und~ mc,·cut u unuJor u ve olanık kalmıştır. 1 panığe çevırmı:ı;e çalışaca · • 11n laı da çok pahalı fiyatlardan ve komünı.t er gece aar._...,. 
t: huzuru bozuyorlardı. Blum bun- kını içkiden zaten bezmi, u aıınıı!! Rus crlerı kahramanca ve hu~uk ne. Almanlann hava (istünlllğfinii el- filplıe edıl<'mez. luks bır yıyecek maddesi olarak yalnız ıezen Alman zab"t W' 

larln uğra~acnk poli~imlz filin yok. ve (Allah aşkınıza şu :r.ıl<ktm oı ta. fıs feı agııtile mulıarl'be edlyoılıınlı. 1 de <ıtmelcrının ıkinci sebebi de bu. /llrcıt SAKl\1 R mahdut kımseler tarafından nlın ker1erine tecavüz ederek 1aW' 
Yeril halk dO ündü, taş1nc11; ••u iç. dan kaldırınız) diyc~k.hnlrl bulu-

1
Boy)c ik~n Rus oıdu unun parçala- ---=- - makta, ~t fıyatlannın arttığı fU ler ç.ılcarmaktadırlar. 

k yi bıraksak •. ko}de katra,.ını bu- nn~u. işin en hoşa giden tarafıdır. naı.ık ve ı;özülerek mağlup edllm<'!l1 ~~ t!' H ~ sırada f. kır tabaka balık da bu- Bu hadislerin bütün 
lundurmasak ne lyi olacak!> dedi. (Yeşilay) bu me 'ul kllyftn lhu tC>- sebeplerinin i'ltikbalde hnrp tarıhln. ı ıJ ~~ ,., ı lamamaktadır. franaamn Almanya ile ara• 
T:ıı ı o ıı rada Hiik\imet te ayni fikir- mlz ve aııtl harck11tini bir nıadnlya de 'l'Csmi veıııknlara dayanarak ince-~,LJ ~ ~~,~~ Evvele,., be kuruşa mahalle açmaktır. Halbuki bütün ku 
de oldu onu gö11t,.rdi. Hulfısn halk ~eya hiç olmnzııa takdlrnnme ile teb. den inccve tetkik edılerck ara~tırı-__ ---·--·- ----- I d l k k d ve saıa·h"ıy•tl'"'rı" kendı' eı:-.ı_ t 

1 JI . k" d '· bl ıl h · auı arın a 11atı an panna n ar ... .._ ._ lııı ıktı. Bunun üzer ne ti umet e elle Qitap etm!!..te raz n a gecl- 1 cnğı şüplıcsizdlr. • f R d layan Mare~l ve bu •efin bllt 
ıçld satanlardan (bir daha alkolhl kir • zannediyorum ki. bu il' \ k ve a Bi b idi hAdlııclere bakarak yangın kulesindekı ziya etler- amazan a ı7maritlerin kilosu bugün Balık· r· T 

içkı atrnıyıı.cıtklnrına dair) söz, im- takdir vazifesini (Tasviri El'kru) füı. ~;t.b" ugun h 1 ini ( 1 ln yı"yec• k ı·htı·kaA rı .. Beyazıt camı·ı·ndekı· pa7.11nnda 60 kuruşa çıkmıştır. yolun taraftarlan mürnlriiil .... ..ııııa.ı 
r.a aldı v bö~lecC>, l§te Karaköy, (Ku. tilne almakta tereddllt etmlyecPkt r. mag u ı~·<'~ .5~ ep erh n en '.11 1 1 

0

1
" '- Buan bu da bulunamamaktadır. tebe Almanya ile Fransa 

k~ ) ld F K !erinden bırıııı olıın ava u-;tunlü • . • B h • J samimi bir hava ve hakiki 
rıı oy o u... • • nün Alman hava ordulan tarofııı. sergı - o ça sıgara arı Balıkçılar kendılerine mazot g··· te•ı"s etm"ıye ça'·-·yor•--. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• .......... _,,, ............... _ verılm~n1esj iizerJne tekrar n18ka- ~ '.i..&fl ~ 

dan dde edilm1t olması menuu li · ._ l I r-•sen Mare.s.alıa" tult•.&.. 

(
-----=====---,.), ı dar maıuımlara müracaatta >U un Lıı r- ..-

tilnde duracağız. il ftar) Adeti, dl.'vlelın m~ı·ıı imi •· Reı;el okkası 4 buçuk kuru~. ~cı b t. Aln1anyanın emniyet ve 'lillMııdl 

Askeri Vaziyet i i l 1 ı k muşlardır. ., Almımlrır, tııyyarc ad<di il bar e rıı«ıııa gırmıştı. YenıçeıUerın kaldı- Uk .şeker okka11 lı kuı UJ, kel" c <' -------------- vardır. Bunun yeni bir del 
duıı bulunmalarına ve Cf'Jıhenııı çok rılclı~ı 7.nmnıııı krıdnr. her rnnıaıı:anııı 1"1 okkası 4 buçuk kuru~. }Unııtrtn S U I d" l b 
... ,, i olma ı ~fızünden ha~n kuvvet. 15 lncı glınıl, butun (oıta) larsara ı 100 taııesı l!J kuruş . nışast.a o.kka~ı ahtema yememurUIVichy'ycbir Aman ıpoma 

4 ııuı ış. aulllç ok ~akalandı memur edilmit olmasıchr. ,, nı uı; buyük mil~talcn ı:-ıupa ayır. )n b-elırler- (Si.--------------- ., ı Otto Abctz'den ıorva Psu•rl 

le • 1 k mal> mecbnrıy~•inde kalmış olma la. lıthtııı Aı:ra ı ııın T A R İ H Ç 1 k<t~ı 6 kuru~. ~y. Tıuıınmı• ebıkalı dolanrlıncılar- pek -kından tanıyan 

t h t(i 1 · kuv huzurunda kendıle tın l kuru• p:ı. l ı-
1 n:ı ı n~nı~n ııva us n gunu · v ılıın Sarı Ih an, c • H·lkı gun de tık- mütehauııı Nuda bu n9.,,.ıl ngl ere ye arşı b 1 1 j • ııne Vl'ril<'n bak. ra. peln•r 2kuıu~ 
''"I 1 ır "Urctte e e lt't>ı; 1 m ~ oıma 1 1 1 a1 cndd~ rıde Rıfat adımla bıı ter- (aym· edı'lmi••ı"r. Bir Fr.-la\"ıı tep ılerlni alarak J,ış a arına gL ~O parn, knşnr rı .i ıııı 1 ı kuruş ı ı, il ı r 
lııı ını Rlll!larda olmıyan dnhu doğ- k k 1 1 ı• ı zııılıı dukk.mınıı «ltınl kend•slnc lomaıı" heyeti" de Be...J:...e .....:..ıı dcıler .. o u şanı, cm ı t'rını m ı,ıı., rıı, yemek ruğı 4 kurue r, ıl:ırn, 1.,11 " • n ... .-
'' •U krndılerıne nisbetle dun bir de. h f" i k ift nde 1 •ı il ın.ılı' e Ol"lllUl u aıı Q vnı·eı·ck atulye. Lur d-'-ı" --·-·, Fran··- -1111r.et11r ın mı a ıı· sayara · 111 " 1 e • 1 'l kuıuş, nohut ı:: ımra. nı ıcınıı·k .. '" c " c - e.K ..u. aı 

Al h 1 A. re<·cde bulunan iki Masa medyun. Ramııuının 21 ıncj nl •ımı, l'udı. 2fi pıırıı, has un ı ku ıııı. <ırtıı urı ·: ~ ~ 1 lcltl.e Nmı tıı • nesine yerleteceii bekleni,.r. 

man arp P ani dur'nr şah tarnfmılan Sadın ıınıa Cı!• ıı ı ııııra, oı;on l'J naın. kıvırcık etı r.cı Sıırı İlı an tttuvu:·n sonın tc~-zlhn-ı E&Aıen Almanya Aı;rwpa 
Cunlardan birlsi Alnınn hnvn tcı:. kahvaltısı). nanı11e bır tep ı g nııl~- ı puıa, k ıramaıı 52 yuıro ( ah b.n len u~uı boylcdlı dıyerek bü _k ijt 

l·llut nın nıtikemmell:,:t t.idlr. Ru hıı. r lnı<'ııı de adetti. Bu na ık, buUın ~ ·r~lcre VP h lt ı lıı u Ul'I t ı ~mış, bunu alıp sa. raskın~ en • yu., e~ ~ • ·~-elal-111! 

1 
va te kilulı digl'r bazı devlctleıtl<' Ramazanın ıı; inden onra, tt' ıi- lnlık 'Urouıbı"ı ,,., hu\'\ll• k·ıriı as erı ve a.ıyas.ı mea tn 

Yazan: G ı Al• b s· b. 1 r b 1. l k .. \ ıu,tur. o'-n b"ll' mı'llet"ı franı--'--'-enera J San a l!I oldU!'U "ibı karn ur<lulaıının k<•k. al deftcn mucl lnCl', u ı.ın v.u " ' şumul pr,d,ı cderdı t ı z:ı 11 l nd, l« UU.09 
-----------·--------- leı:m1' ıın'anelerindeıı kurtulamadığı vu:r.cra V(• d ger do·lct ıtl. lı ~ııdıu. dit ıdJ kı en cı rr kar r uhttkırlr B laharc ı~in anla ıln a ile yaka- takbel Avrupanan kuruhı ..... 

rsKl OBDU 'J!UMANDANLARINDAN ba'de Almanlar bu İlli tam cezı; bır t: mın !Bnbıulı) dckı ıkamctgahtna lıilt·. fı\atı yiiksl'ltmıye ceı;aı'Cl go - nan s rı ihııan, dun Hllı)t')C ecvk birliği yapmayı ziyadesile 
<l, ~N edılırlcJdl. Aynı znm ıııılıı, IŞı·y tercnıezlerdı dı nıl . somu unu mutcı.kip tevkif etmektedir. (Btriı ri ıahij~d.~ d.e om) vetini Mısır için urfetmesı daha ~ekıldr h:ılletmi e mn\•affak olmtı'" hulı lum) ın ikıııı t.guh d du h<'r 

sOnde lıuluıım ını halu muhtemel faydalı v müna ip olur Eğer Vichy lor, ve lliıva oıdu11ıındn d nlz fil•· ıık~am iftar ziyııfrli vcrılııdl. Haııı .. zanrl.ı en ÇQk ı•tinıııl cdll n lth l&I BI ilki I l\lahaza son KÜnlerde Alma 
te akkı cdıyoı \•e bunıı kartı haz:ır. Fnın .. nsı Almanyn ile 1şblrlığı )apa.. lıırı gibi kendıle.r ne has \a<ııfiRrll Yaz. • ımnznııla., gıda ına<lrleııı, (şeker) dı .•. ş kPr: hu 8 a r er ile F'.rM»anın tamamile 
\ıklı oldu •unu 11o)lilyor; Almıınyenın ıak onun yanında harbe l,rirecck 0 • uygun biı tarzda mutalen cdercK Tındıı.Mlktımet f!r. ırfınku ~bJ (kc.,.,mcı ve <ıoz) dıy<.' Un müracaat büroları lan ve bu anlaşmanın --· 
I~ ~adıı bır m dd L daha ılC>rlcd.k- luJ"M ancak o zaman bazı motörlO kurmuşlıırdır. kımlle zcnı::mler ta ntvıden ıbnr<:t olmayıp !•ukterı eh. ti guya Almanyanm Aluı ı........ 
l•n oııra o cin yır nıudafaa c p,_c ı •· tJ 1 b h k tl i ı b k ı l rafından (Kıı~ıtha mC"r, ulcymiılnı, kandı mükeı-rer, '.kn. fnallyeta geç ban"c"ınde Fra~•adan bir - ı...l ~ 'fl .. uvve er n u are e er yapma a. Hazardan itı :ıren arn orı u ıırı. ı; 1 k ı b t k f l • ..., ı- • 
kuranı!, dig ı kuv\ ti ı ile Oı taşark, rı ihtimali vardır; fakat gıubi Af. ııın emılnde ve onlarla biı Jikle .. alı. ııe) de lfUıı ır:ıyıı. lıcm ŞI" C>r' r c a 

1 
azzaz, tııııııf', '1 Ticaret V~kili Mı.inıtaz Ök· memeyi taahhüt eyledi;i bllılrlll:ID" 

, fetlrrı teıtlp edil. cn.cd) gıhı ınuhtelıf n•·vilcre vıalık. bab I ,..... 
1 ıınn ndm geç rek Afrıkaya tnar. l"ika sahillerinden cenubi Amerlkaya lşan cynrdımcı tayyaı · IUk> mu • '!· nwk ılc iıd tti. Bu ti. J<nkat lıunun en muhiınmı, .ıalt" ıııenın rıyas~ıınde ıthalnt birlik- da birçok er er Def 
ruz ed.bıletC""ini ve Jııglltcre ada- bir iııUIA ordusu geçirmek bugunkü na olmak üzere operııtif bütün hn\n ziyafet• <laHtlı o. 11e kı ı'ıın, lkC'l!ı lkcrıl ldı Toz tP leıinde yapılan topl(antdannbd'at lir. 
l.ıı ını dn ! Lıfıı) ıı l bbü eylı~cbıle. Amerika ve lrııdlterc donanmalan ku"vctleri müstakil olnıak ve bil~ bk !anlar, ak !il 3 m 0 kere, chemmfyet bıle vcrilml.'l!dı muracaaı buroları ve İyat tea ı Bunlann Mihver d-.•llltl9ıl'İllil 
eq~ nı ve hnttıi bu ç taarruzun ayni \ kıı~,1111.nda bir hayalden başka bırşey karııı·gihtan ah nan ana dlrcktlflere doğ ,

1 
u 'kayıklaı la Jıanını:nrıın en mu hım 'ıu-.uM yeti". kon1Ltesi kurulması L:ararlaştırıl. iki büyük azaıı arasında 

t: manda y p lab11ecegıni ılcri elirll- degıldır. Hatta Amerıkada kendi u~· ... un bir aekilde kaıa ordulaı ıl iş ı ınden biri rle (tatlı) VPmf'ktı Şc. nıışlı Ger~k korrüte ve gerek .ı. k ---•+ı. 
b 1 Al ..... ... (Eyüp Sultan) a çıkarlar. 1'ıırbe~ı kl'rd dukkaıılarında, (frenk üzfiınu. biim çıaarma Y• IOSua .._ 

' Aı ı ı lk uln dıı azı ses er, : topraklarını bir lstlli ordusuna birliği yapmak fartlle kullanm:ıyı kn ıı)arct <'detler. \ ııız ve hllfız dııı. teftall ... tıl büro teşekkül etmit ve faaliyete etmek makaadile Çlkarıldtia 
m nların İspan)•adan g çerck gnrbı karıı mudafaaya azmetmiş devletler bul etm;clcrd"ır. anan.ı • vışne, kayuı, ., 

.., lerler, iftar umanı ylne ka)•ıkhırma krz 'c k, c-cvlz, hunnap, crık, ayva, •cçmiştir. meydua ~fbr. 
11 ku) ıı gclecl klermi ve or:ıdan ec- bulundukça, bo)•le bir i tlla kuvvetli Bu sayede yük ek hava 1111vk ve hıncı ek Kıığıt.haııeyc giderlerdi. koı uk. portaknl. turunç 

1 
ve aıre re- wwr&ir e1aı iizere Franae ile 

n hı Am<'rlkayı 1 
tila edebılece'kle.. blı· donanma ile de kolay yapılacak idarc.,ınl elinde tutan ve tabiııtıle Fakat, iftara ıınhne olan rn gnrıp çcllcrlııdl.'n ba~ka bummaz lımoıı, saire adındaki ağır.ltk, pipo ve çu. 1af111U1 haiY9J1 laiçe .., .... 

ri lddıa eder k Amerika <'~an u. ve muvat!akıyırtc vardırılarak bır iş b~ük me.,uliyetlni d haiz hulunım yer, (Yan:rın l."Ulcsi) idı. Kuh'Tlın te. berıraınut ı?•hi . crbctlerlc lll"lll'ksl', buklıırı, ılgara tJryakılennl imrflı • .....,. if.de eder. Çinkii .Allml ... 
iv ni hey cana ıevkedıyorlar. d I; ldir. Qannkkale ve Gclıbolu mu- ha\'ıı başkumandanlığı, bava üstün- pe inde tertip edilen bu ıftaıa, Mı. Çraççı.r~I. drmırbındi, nar. uend v rlıTf'.Cek zerafetle tqhır ednterdı. ya Aleu Lorelli alftee ltlııllıııı•• 

n ı ıdıl lnr ka~ıııındıı Alman ha~ harebclerı buna bir mlsaldıı·. Ger n luğünü elde etım·k için scı bl'Btçc ha- sırlı Fsızıl Paşa, ııd ii~ml. • d:ın Atı ııı,. ~uruplıırı. lınd<'m •e fı k f'Z Scr~ınııı en dikkati calip 1erlerln. da bem e...ıwi olalNlir. 
plı nı nrdir? Bunu kc tlrmek tabU Cihan Harbinde bir Amerika ordusu k t k i k- b 1 t ve Puat Pn alar bile ı 1 ıak ccll.'l·lcr- melerl. baharlı ve bal 11 .. ~,7. ımuhl.t''ıf d- bırı de, (tü On) !asını idi. 12!3 

k Al . re et e mr m anını umu~ uı. .. .. 
ı ımkfin dPğıldir; bunu anca man Avrupa}a gtıç l}ııe de bu hııreket an. 

1 1 h k ti . dl. Bu iftar, mü t<'rck yapılırdı. lf- fl'k"ı lenıelcr ın•al edıllrdı Şe'ke cım sene ınde ba~lıyan ( Rejı) ıdareııin" 
lfo~kumandanlı~ı lılllr; fakal biz de cak, müttefik Franııanın topraklan- A mladn ~;ın :\·a ~-vve e~ne ;er. tnrda hnzır bulunacak zev,ıtın ko- cldd<'rı mnhını bir an'atll Ve bu kadar. tütünler açıkta •e okka ile aa. 
imkanları V<' ihtimalleri g6zilnllne na kollarını snllıyarak gelen ve ora. mit 0dl~ 6ı:'ki ıy(~le; '"\ u tluv. nııklarından, kulen n tcpeqın ikadıır. !'lan'nt eri ıbı dn hut ııı ıneh11ı<'I eı rdı t: ı.ık taLlnlar içinde t.c- bı 
•et rcrck kcndl ken<liml:r.e ıııahs1 bir da güler yüzle kaı şılanan bir dost vetln ger 1 m ıc 0 aa ·ııv~e 0 • tabla• ırla yem.,kl"ı ta •ıı 'tlı 1, ul<• rıı ı noııı'- ıı ayın la ır•• t• ılrleı· ıcn 11 ıı<'vı ncvı tütünlerden herkes 

1 b'll · h k lan kara ve deniz kuvvt>tlen ara. lftıııı, ıanı~zanın 21 ıııc.I ~uı undrm YI) 11ekillf'ııle "'•Jrenlcrı lmrPnrlııl"ı ,.,, ııdı"'ınl a.lııdı. Ve en nefis koku. ı. k m tal mın er yapa ı rız. are ellydı. Bugun en nıı:agı ya11m " ., "" E> 

1 sındaki mevkiini nasıl geni~ bir mil- sonra leı tıı> edıllrdi. Bund·ın mak aı mallııı oı ("<'rtdl de t şfıiı l'rlPrlnrl ıu tütüıılerln okkası, iic; 'kuruea sıüı-llkonce Amerikftda ileri sürülen m lyoııluk bir i tlli orduı1unu Dnkarn 
nada anlaınıe olduklnrını gö teren da, o zaman ay çıkmayıp !Pm luını. Scl"J!'ıde ll'şhir olunıın şck<'ı lı mad 11 dı 'futi.ın ntıeı Reji inhiııannıı 

m\ıtnlcal11rııı pek yerinde olmadı~ını götürmek ve oradan denizden Anıe. •- ı 2 b' ı ı · mile kııranlık oldııgu lc;in .,..ıııııreleı ın .fd,.r. buıılnrdan lbaıet l.:almıııdı. ••eçtıkten aonra, arttk tlltfinler de pa 
~""·liu<llm Eı;.P.r Almanyanın İspan. rıka aahHlerlne geçtrmck için takıi. en yeni Dlibll • 1 ır ne tc'.şrın ta. b ., 
,.o., "' "' t1 be be b l dhli Alman hususi wbliiridlr. kandrılerile yıldızlar bıı ıııne kaııe. 1-:dırn,.nln !dPvay1 nı ski ı ile, Hin- ~et içınıfo 1;atwmıya başladı. En aşa. 
7ııdan dolaşarak Afrlltayn a amaııı n 'y(iz in ton uk nakhyc gemi. nınsındnn husule ı;:-cleıı liılif mıınzn. dl ı.aııdan ge'eıı (ku1''>Ct ınacunu} lı:a. •ı mvı tütfinfi paketi (30 para) ~·a 
"'e orada D"kar civarına kadar uzun ine ve bunların cephan ve e-a•·ını iBu tebliğde· esas kuvveti ha\'a k 1 V 1 lı 1 d 
• M •L K rayı te:1:şa etme t. n tı • oru(' n. venoıları dn ~öze çaıpardı. ı i {70 ilk). (tatlı ıert) nevı e11 a. 
Afrika '""llerıni b"yr·k kuvvcUerle nakletmek ı-ın de ayııca bır o kadar Orgeno ali Löhr'ün kumnndnsındokl hl k 1 k k ek "'U" oefırdl '· k i S 1 . 1 -.- "' "' ~ e u eye çı ma P .. .. ı Hevıızı ""'rJ?JçJl na yil.; e t. ıga ra ar, zıvana ı ve 
geçme 1 mümkfinsc bu kudret ve kuv vasılala ıhtlyaç vaıdır. Eger Alnııın hava ordusu ve bununln hıbirllfl ya. ı;akat çıktıktan onra hu ule gelen hııkıkıı "'' <' 

11 
r r., zıvana ız olarak birif\cl, lkıncı, fiçun. 

ya harp blttıkten onra ~arbi Afrika pan kuvvetler ise Rumen ordu u ve memnuniyet, o zahmete de f'' dl. bır nı,.•hPrdl \'e c:ü ne\•ılerc ayrılmıştı Bunların fev. 
sahillerinde m!ihlm bir m(l tcmleke. General Fon Kleist'ın zırhlı ordu~ ••• bu me•h,.rln <>n re kınde de (ili} ve (aliülili} ile (boh. 
ye mallk olur~ buradan sulh zanıa- lan olarak zikredilmektedir. Rus or. Ramazan yakl ş vaçlı kırmını do ça _ yaka) ı!l~ııralnn vardı... Reji 
nında ecnubi A mcrıknyn hulul mlım- dularının l'icatl başladığı zaman bu tıi:ı zaman, muh. Hesblh \ ul('r teş_ darc i, ı amaun için aynca tütün 
kun olalıılır. Bugunlıü haı pt-O ne btı u ulun tekerrür ettiglne enhlt ola. tdıf e11naf ve tüc. kıl e.derdi Runl • 1 armanlan yaptınrdı. Ve bunlann 

Bakışlar ...... ·············. 
gün, ne yunn, ne de on ı;cne aonra ~•ğız. Buna benzer vekıld 1ııglliz. carlar aras•nda, rın ~<'nh can ı ın ıuketlcrlne de (ramaı.aııı ,eı1fe ınah. 
Mihver dc:vlctlerfnın ~erek şimali ve '<'r de sulh zamanındıı Iraktnki kuv. ( htlkfır) dıı lın!ll. larındakı (kPlı ı. u tur) diye birer ctıket yapışttnrdı 

-•· rd vrtlen"nı· orada bulunan ha••a ku'"· "O!lterırdl. Hfiku. bar, sndl.'f, kuka. iııı'n tü+-ün meşhen. uynl zaman. gc.r~ cenubi Amerlkııyı knrn o u. ' • ., d h idi B 

Pahahhğ• kartı 

tek ç•r• met, bunu bıldllil nukıı şıım. odııbrı. nelMrntc, tımak da d lkavuklann a mn şerı ıı larilr ıstllii etmekrlne ımkiin yoktur vrtl<>rl kumandanının emrine vermiş- "' " h l d ı d d 
P • SAF' A ı .. 11, ramazana l;ıiı• lınka, mercan, südta .. ı, sandal) i~ıııı 1 l lmıı ay lyet z a am ar, ora il o. euamı ,._ Bu bar:p bıbne~ıkı;e ve harp bftUkten !er ve esas kuvv<'tı hnva kuvveti, rfl. • 1 ı. t d klan zen.,.lnlerı 
..... ~..................... haft.ıı kala, drı hal drkJ te~bihll.'rın mrınznrası 1, k c:> lıııır ar, Al ço.. anı ı ... 

( Btıinci ırıh1.f eden dB\ltım) 

Evvelki yazılanmın bir kaç 
esasını tekrar edeyim: 1. lhti. 
kar ve fiyat yüksekliği, ticari 
olmaktan z.İyade iktısadi bir 
lıadisedir. 2. Bununla Ticaret 
Vekilet"nden fazla İktısad Ve
kalet.inin, davayı kökünden 
.llavrayan bir siste.m1e metzul 
olmuı li.zundır. 3. Fiyat sevi· 
yesi, arz ile talep arMJndaki 
muvazeneyi ayarlıyaa piyasa 
hareketlerine aımııkı ba.jlı ol
duğu için, devletin, azlığı his
sedilen mddelerin hem iıtrb· 
aaline, hem de aabfına e1 koy
ması .-rttır. lıtisnai buhran 
zamanlanncla en liberal mem
lekeUer de bunu yapıyorlar; 
ve bu yapılmadıkça, pabalı1ı
iın ve ihtikann hakkından ne 
ldi.n komisyon gelebilir, hele 
ne de filan belediye 1 

iTiZAR 
~Ener Pqa R\a~ ada> tefrikamız 

razım11ın çoklufıın4ian bugfin kona. 
.Uı. Kaıilerbaıaden ocür dileriz. 

eonra dı en aoağı yirmi ne geçme- f:'t•r knra kuvvetlerini de )'ardımcı lııılfln vkerck ınaıl dpt Ağızlık':ır ıla. tkukınnlı. bm. kollarlardı. Ve bunlar, tDtun &ergi ı 
dikç M ihvcı dpvletkı ıııin Jn{,-!lıı kuvvet olarak kullanınıaln rdı. d lerıne · (na r'k) vazederdi .• takriben.. malı. budaklı. to rua klı mı 

1 
t ılı. k ne girer girmez. h men yanlarına ııo. 

veya Amerikan donanmalanna 6ıt1in Alman bava teeklllitında uçucu 60 me kadar evvel, Mkumetın neı- eeJ1. çlçeklı ıçl pamuklu, eff~f. ken kulurlar .. bhıbır dil dökerek bir P•· 
b1r donanma vücuda getırmeleri yine bırllkler yer teşkilat ve hızmetlertn. reLtiği nark Jlııtesinın hır kıan\ını •· dmd<'n buzlu. abanoz, lcır ız )' rorm ket ııgııra aldırmayı klr ıa:varloTdı 

(Dıı.-amı ıa i/B 8, autuıı ı tü) den kurtarılarak hareket kııbıllyetlnı oağıya dercedıyorum: aan kehr.bar, gümüş tel uımııl v,. TARITIÇ/ 

Edebt roman: 16 ................................ 
Mtiteınadiyen donüp tep nm kteıı a
yakları kabarmış, YOcudii hallaç tok. 
mı.ığından yeni kurtulan bir küme pa 
muk ~bi geveC"miş, ııeltelf'şml~ti. 

Aaıl fenası, kolalı yaka ının, ter
den ıslanıp eulu bh boyuııduruk glbi 
botazını ıkmağa baelamaaı ldi. Bu. 
nu ôllC'.eden tahmlu cttığı ıçın, ynnı
na yedek bir yaka almı tı. !alağını 
çıkanp kuru unu takmak tcın eöyle 
siper bir yer aramaga çıktı. 

Kalabalığın ıçinden ılerıledl, yürii. 

Yazan: Sermed TALAY 

tefek tertibatla tuvalet tazeleme ma. 
halli halını getırılmlş bir kbçfik oda 
idJ. 

Ferhat ibu odaya girince, birden
bire, buradan bir dalwı çıkmamak 

arzusu duydu. Bıılonun hay ve huyu_ 
nu, boyalı yilzlerl, sahte tavırlan, 
orke tra gürültüsuntı, biltün bu ma-

ent henv.imeyf bırakıp, ölgün bir 
ışığın bUlyah r<'ngile boyanan bu ı&
sız ko~ede bııfını dinlemek, Handa
nın hr.. li11e knreı karşı) a kalmak 

du, bir koridorun başında, kapı ıııa ne ı ı ola aktı! 
ctuvalet odası> levha ı a ılmıı bır ı Likln, et bindekı iht >at yakalı •ı 

yere girdi. Buraııı, o akşam ç n ufak boi m;ndakı l ·ılı :>akanın yeı ıne ta • 

karken, bu !ikrind n vaı tı Ay- ı - Haltetm.tıı~ın. Balom gclecc !m znı ncder O ne o kollnnnın bel 'Ru. 
nadaki hayali, ona, kafasının ıçlndc diye, tuvalet me bu kadıır ıtına ctt k harıılı hacılara donmilş lin, omuzla. 
dolaşr.ırdığı fıkırlerin umımi olma. ten ıonrn, rnın vcrec<'ı.-ın hukm n rın pıntl plntı a~ağıya düşüyor Bit 
dığını .ı;oyllyeıı m ıceucın bır vıedno doğruluğuna inanacak kadar ıcrıırm J'!\Urından kıralanmı, cıevapla balo 
azabr gibi, ruhunun deı lnlıklt-rlnı değ.Hm yo t:e11r.ir mi!. 
fazla sayıp ııca dıdiklıycn gozlerle - Oğlum, een hiUi keı)·dugum yeı _ Mübalağa cdfyoraun. Evvelii 
bakıyordu. Ferluıt kravatını ba~lar. de otlu~orı;un. YeryuT.U'ld bir t k Bltpaz rındnn kiralanmıe dtğıl. anı. 
ken, bu daracık tuvulet odaıııııın, et- dogı u özlü, doğru EOZJ ı nıı..ııekkıt cam tarafından veı:ilmıo bır fıuıktır 
yaya ışıktan zırade gölge vc~n hl\- vaıdıı, o da benim. Yuzuınc, kı~ - bu. Saniyen, dedığın kadar fena duı
fıf zıyaı.il<' Ol'Harü h1r çehn; haUnde fctımc clikkntlı baknı ıın. söz1 rıımln ınuyor. Bunu ılk defa arkamda sen 
rcörda •u kendı hayalinin seıı.&iz ıtabı. ne kadar unıimi olduguru anlar ın goı muvoı un va ı Akşsmdanberı, bır 
nı usturmıya çnlıftı. - Ben eenın JuyafcıJndc btr şry suru do t dO ınanla konuştum, hiç. 

- Oool Merhaba, iki numaralı rörenııyorum. b rl enin gıbı muna ebetaıılık etme. 
Ferhat. - Gozüııu &evda peıdc 1 bü uın(lc dı. 

- Merhaba bir numaralı divane. de ondan. Sen gorrıl\lyorııan lx:n 

- Yine 'kartıma ne diye çıktın? 
- Ben senin değıl. ıen benım kar 

tıma çıktın. Her aynanın içinde be: 
nl g6ttceğınl bildlğın halde, vlnc 
kendini ttyretmek hev inden v117.J:". 
çemıyoraan. Ndile ul'raşma, bu ak... 
tom, her ıamanklndeo daha 
ıa ın. 

nn go terıveıeyiın. O aıkandnki ı c? 

- Kör müsün? Fırak. 

Bulll ! Pt>k fırnklı hale gelmiş. 
sın 

eni bu 

- O senin doi!t dllşman dıye lkiye 
nvırd•ğ'ın insanların do,.tJuğu da, 
d ı nııınlı~ı da Olçuye gelmez. Asıl 

do t bana derler. Demin rle öyledlm 
> a, bf'nını kndnr do!{ru öıltl mli11Pk. 
k dl f<'n ı lc- arnqan bu1amazsın. Zl\
U:n bö) il.' dobra dohra konuştu um 
lç n d gıl mıdir kı bend<'n hoşlaıımı-
'fOraun. (De an ı u ) j 

tnun hayatta 
kıntılarla, varlıklarla, törll .. 
UI aksıllklerle bl'flla,abilir. 1111e

ciarla mücadele ettikçe vı ......... 
la vaetı~ c retınl muWua 
edl1or, dtmekt.Jr. in.un ceauıetbll 
n1uhafaıa ettiti müddetçe. sllli 
ayılır. fakat hidıseltt, ....... ~ 

ı kıntılar, ouvn ceaarettni ....... . 
miyc başlnrııa uıl buhran • ... 
man k nd nı ırtnte.rlr. Ceaant lil. 
tıldı mı, inaaıua ici karam. ~· 
aln pençeleri lııaaaı icin icllı 
mıya aavaf!r, insan, 1kuV'"f'tdi 
hamle ile bir daha kallmm• 
~aretint kurtaramaaa • 
nılyete dueer ve htiuan• •11ıı1 
den ~ aka!lnl kurtaramu. 

1naan herıeyden fazla, 
Ul\I nıutlaka korwnal dır. 
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1 S Birinciteş'Pin 

WJMntite.~iJ.tanhuaünden ı . 
Basım Of isi Yon Papea lzmır4e· 

Baştan savmacılık deyin, yalnız tic.aret z.ihniyetlle hareket de
yin, zevksizlik deyin, hu Jisa adını ne koyanamz koyun, 

ortada bir kabahat var ki uzun ıenelerdenberi temadi edip gidip 
artık can sıkmaktadır. 

Matbaacılığırnızın kampyon mallanndan bahsetmek istiyo. 
rum. Baskı randımanımız içinde nisbeti yüzde doksanı bulan bu 
zevksiz baskılı, kitaplardan illallah .• He'e .zevksiz baskılarına in· 
'l.İ.marn eden yanlJJlardan di.d bir fery&t ik'i.. 

Kitap, mevzuu itibarile ne kadar faydah olursa olsun, tab'ın. 
da berbadlık ve öte betisinde kirlilik varsa onun vereceği mü. 
talea iftibaıı pek kıtbr, batt.i yoktur. Vdevki bunları okumakta 
kiitİ bir mecburiyet ola •• 

Bunlar, sakalı bir pannak uzamlf, perişan kılıkl~ yağh yaka. 
lı hocalara benzerler ki onların derslerine istemiye utemiye gidilir. 

Biz. medeni moda-sına uygun temiz libas!ı, temiz yüzlü ve 
doğru sözlü kitap istiyoruz. Ard ında yanlıs doğru cetveli bulun· 
madan İntİfat'.a konamıyan çapaçul kılıklı kitaplardan usandık. 

Matbaacıfıi!ım1%1D haysiyetini vikaye ve hele yeni nesilleri
mi:r.in bedii terbiycJerini tatmin maka.adile matbaactlarımızla ki
lapçılanmızm bu derde biran evvel el koymalannt istiyoruz. 

Bunlar niçin bir Basım Ofisi te,kil etmiyorlar, hayr~tteyim. 
Acaba bala neyi bddiyorJar? Server İSKIT 

1 

,· ASKERi VAZİVE't . Dünya harbi 'l_ 
lngiltereye karşı 
Alman harp planı 776 IDCI glln 1 

(Jkiııct tıal lft;dcn deN1m) 

bir nutuk siyledi 
(Birinci tınhifedf!11 dt:ı:am) 

ile banka nıudüı ll'l, v .. Alman Kon
ımlo~luğu erkanı ve koloni mume.<s.il
lcn ı·e:fikalarile birlıkte lıaı.ır .bulun. 
mu~lardır. 

Zi~afetin sonlarına doğru Afomn 
Buyuk Elçisi Von Paven bir ııutu'k 
lrad ederek deın~tir JO: 

cTilrkiye.rc gelcliılcnberi 1zmiı1 zl
yaı et etmek w• bu ııuıctlc geıck ,.a. 
tandaşlarınıla teınn"a gelmek, geıck 
bu şebıin güz.elllldcı inı VP Beledırn 
RcMnln yonılmaz ellerıle bııı:anl~n 
r ı..ıık k.ıılkmmnsı eserını gimnc.k 
ıstıyordum. 'Btınun içındi r ki, ı.n.) n

nııı ıınk kalen E"n gtiıel ~ebırlcrl n. 
rasındıı yer alan bu ~frdc bu •un 
daıbım l halı c gelmış <>.lan ana. 
nt vi 'fllrk nı i ~ıı firpeı verliğı içınde 
bulunm. kla bılhıı s a bahtıyarını. 

Büyük Milli Şefin lıizıneti 
Bıı ıbıı ıni ıııılanııynn VL yıymı bu 

iı.l mde l:r.ınırin çalı~ ' 'C il.ırır.ış havası, 
Tudı:ıycyi ıı ınıdiye Jrndaı lkar ıı;ınn 
dıkılC'n butiın tehllkelüı n ara mılan 
sevk ve ldaı eye nıuvııffnk olan k. 
yasctl i hır ı~ a :oetin nimetini hıze 
nnlatı)·or . .A t.aturkün mubte em e -
ıini elinde tutan üıılu a sker ve ender 
gı.ıı ulüı kııbıliyrtick.i devlet .adamı 

iNGİLİZ TEBLİGİ ga:ı;ri mu l kundüı. Alınan)a bugfin, nnmleketiniıi eminim ki her tüılu 
L'AHlR , AA) So\yet Rusya ile hnrbı blUı medıkçe uçu ı ........ 1 k n b, 14 < . . ·unı arın ..,,,.unı en ı-ara ı;aa. 

Oıta ark lngllız hava ku~etlcıi H>ya Sol')etleri Ural dağlan arkası. detti ve refnhlı biı· istikbale gotürc. 
uıııuıni .kal'8rgihının teblıği: na ve 1'urkistnn bozkırlarına çekil- cckiir. 

12/13 bırınciteşrln gecesi lngıliı. nıı) • mecbur ctınedıkce karada ba~ i\lillctleı·e tt'dricl ve 1nu .. 1;ııane bir 
hava kuvvetlerine mensup kara ve ka harp ga leleri açmak ıstcınez zan. tekamül çerçevesi lçlnfle dalıft "Eis ad , 
dl'ııiz tayyareleri Libyadaki hede:fleı-e nındayız. Hu vazb ette lıllc Uiııdis • saadet, daha zlyadc ı efal.ı H'nnck 
• • L 1 d H · tanı üs '.HlJıarıık Efganistandan ''e ..... ıı ı rnz t• ınş l'l' 11-. udut bolgesın- a~usunun icap ettirdiği sıyaset öle.. 
d{• diişmnnın nıustahkem mevzilel'i Hazer ıkııızlniıı şarkınilan ''C gar· ılenbcı i ;!d mem,elu.1.lır.W hlrl(lftit L'fı 

.ı bıudaıı gdnıesi 111uhtrıııel f ngi!iz ve 
topçuınuzun yııruımile boınbalanoılf, müşterek bir ~mr. Rıdm tarihimiz 
dlger turnftan Gnualada cenup tay Anıeı·ılrnıı ıııüdahalcle!'ini düşünmek \'c sizin taıihiniz biıilılrine pek ,.ok 
yare meydaııında yangınlar çıkan!- mcc.buı lyetiıııledir. Avrupnılaki Sov_ benzer. A nupanın oı tasınrla mille. 
mış, tayyare istasyonu cıvarında mü yet aıazı~iııi tnnınnıılc iwal edecek tlıııiııuı muhaf..-uas.ı iı;iı:ı ııtııl'larılıı.n _ 
lümmat devoları havaya uçuı1lllmuş- olursa, ..Alı:n.aıılanın bu ıtopraklnrda.n beri savaşmak bizlcıe mukadder ol-

k . azami i tifade temin ed rek f ngilb tul'. Tayyaıc pisti üzerlne ve i ı du.. Kasıl ki ıılt Ti'rkleı de lıunilim 
d r _ .... k ablukas..nın fena tesirlednl azalt.mı - 1 P a taarrma uğı ıyan Dem=e ı top Y rmi sene evvel ocağını~c pat'Ça • 
mevzilı rı uzcı·iR(! de bombalar dilı- ya ~alışması tabıid!r. Bu meyanda lanma~ ve ~abancı ın.llletler anı-

Ül't""'nrlcta ve cuman J\ frika<la bazı ı:nuştür. ~ ..,. sın<la nüfuz bölgeleı i haline gctirıl. 
İTALY AN TEBLİÔİ harp tc<1ebbüsleılnde bulunması da menıiş olnıasını ancıtk uı nncak bü-

mümkündOr. -ıc , ..... ROMA, 14 (A.A.) !<'U dcv.IC.I. adrunlamııza '1e Anadolı;ı. 
İtıılyıın oı-duları umunn kııurgi- Bununla beraber asli harp Atman. nan kahraman Mkerlne borçlusunuz. 

hının 41l!l numaralı tebli!;ri: ya ile İngiltere aıaıunda hnllolu.ıaca. Hakikatte tarih bfr tekerriirdc•ıı 
Şımnli A Crika<la duşnıanın gece ğı cılıetle, f ngıllcre adalıırınn hucum ibarettir. Bu dünyanın. k ııdllerlni 

Tobruk t-eph<' uıd ki ıne\ıılerJmizden vi.kı olmadıkça Alıııaııyaııın İugllte. Allahın i.n2yeille, denizler hilkiıu!y'1-
lı1ı11lC Joırşı ~·upnıı~·.a cşcl.ılıus ettiği ıey·f sullıe yanıı.ştırmaı;ı kabil değil. ille Te cih&D zeııgiuliklcrlle iıuilyazl.ı 
hır tıu11 ruı geri ıniskurtulıııuştör. dır. Şu halde lılgiliz aJalaı·rna karşı ıı:oı-eıı bazilitrı tarafındittı id:we.'siae 
Bt nu t kip eden haı lrcl esnasında harp teşcbbuslcrine devun' etn1e'k ve artık musıınde etmrrnei;e bü~ k dev. 
du;;;manın bır tank mufrezcsi tank lst.ili ıhtııual \'e inıkim1arıııı daıma ret adamlan \'e mıllet:Je.rin rufıtl llE-

ıJnfI toplarımızın ııteşı ve Alman kuvvetlendirmek Jiu~ınıdıl'. Ilunun nıe)·leınlstir. 
:m hlı un urlarının ynı dınıile sürat!• içın de istila zamanı gclUlceye kadar Rusyada, tarihin blr eşini ela ha 
ı;• ııu kurtfılmu tiır. Alnıan;-a İngiltere etı·afnıdakı alılu a~la görmediği en büyük meydan 

&ollum cephesinde topçu faalıyet1 ka~ ı şıddetlendırme.k ve İngılızlerl muharebclerl Türkfycnin de mensup 
olıuu lUl . yiyecek ve ham m11dde hususunda 1 olduğu Avnıpaııın iıkıbetini tayin 

Bu;:.Bug ve Sollum goklerinde ınkıntıya \'e hatti son dttccede ıın!'h ederken de biz yine bar v l"f'f.rı 
rcı (•ynn eden bir muhaıebedc Alman rumıyete ı;okmak, diğer taraftan ha- , slvasrtine hizmet etmC'ktcıı geri dur. 
nv , ) Hll e eri nı:ş du~maıı tan•aı·esi va taarı uzlıınle fngllız fabnkalarını ı mııdık. 
ıl u lıı mtı lcrdiı. tahrip etml'l< ve onlnn enlıtmaktan Ticaret muabıedesinin f.,-daaln 

Dusmnn t~~yaıcleıi Dorneyi bom-

1 

m<'netmflk, bugün İngntereye karşı Buudruı dorı. gün ıC' \el An karada 
b.ıı ıl ınnn etnı'ı;lel'se de ölen ve Y~ takip edile<>~ Alıuan harp pltnının Türk - Alman ticaret anlnşnıasını 
ralnnaıı yoklu!'. Bu tayyaı>elı:\•n esaRını trşkıl erlf.'blltr. ıınzaludık. Burada pı·orı:ıganrla ya. 
'J ı ııblus limanına attıkları bombalar Eskf Qrdt1. Kumandı:uılonndan parak mi~aflrpcrverliklt•rlnizi tmıi~. 
'krize dlişmiışlür. Bil' t a_vyare dü - J?m.tkfi Genl!f'al tımaJ etmi.yf'ceğim. Propaganda yap-
ı;ıınilmuft.i.ir. ALİ IHSAN SABtS nııya mub~ değiliz. Sl7.c ı-nkanılar 

................................................. ve h;tati~tiklcr veı n1en1e ihtiyu!.' yok 

!?.~.'.'.~~ .. ,.~!:~~! A im a n v a tur. Asıl olan hakiluıttiı'. Almanyayı 
' muhtaç oldufu şey1eı·dcn maht'Tim 

Şark cephesinde lspanva v e bırnkmak arzusuııılan oocan 11un'I 
buhranll gtlnler ' pazarlar, sulh avdet ettiltt.erı sonra 
(Ba~m<LkalW.i!l dcı>anı) Porteklze mi biı gün f.azln İ§liyemez. Hakikat ~U-

takdirle seyretmekte oJduiu ta· dur ki iki nıemle'k timiz arasındaki 

ih 1 . d de hu··cum edeeek lktu;at münascbctlcd milledcıimlzin r te misli görü memlf erece 
kanh boöuf1Danm, hep böyle su.··.. d hakiki ihUyaçlarınıı ve lkusadi bün. 

• ik (Birlnd •ahift en devam) yelerine dayanmaktadır. 1ş.te bunun 
rüncemede blrnaM, bilhassa ı 
t•rafın da maddi ıre manevi it... Knos'Ull ıö..ı.ri ıçindir 'ki ~\mdlk.i buhrnn1nrdan 

b•· "'k ol A M--1· · H · · sonra da yaşıyaca'klar ve aııınıızda 
:ıırhklarının bu kadar uya • Dün yan ccı• arıcıye 

clir d 1 en samtmt anlftşma11 yarataca\ttır. 
ma11ndan ileri gelmekte · • encümeni huzurun a müta caaı · B h • N Buna yalnız bir şey ilave ~m, 

Bu boğuf"'&run neticeaı ae. istifsar edilen a rJye azırı o da hHkü.metiı,ıin bu tabii mOııııse. 
Ye varacaeına relince, bunuo KnoX, Hariciye Nazın HuU ve Letlerin daima derinleşmesi hu uı;nn. 
hakkında ,imdiden her~İ ~ti Harbiye Nazın Stimson gibi. bi- daki ımmlmf arzusudur. 
bir tahminde bulvn~~ya ımkan itaraflık k.anu~u~un . f\merikan '1939 mayıaında lıükı'.inıetiın kendi
olmadaimt vukaat goaterm~~- ı ticaret gemi1ennm ~ıL~hl~ndırıl· nl bUyük Devlet Rdsiniz ıırzd nde 
dir. Yeni Alman hamlestnın imasını meneden madcl ~ının der- temsil etmek vazife~ını bana verdığı 
kuvveti ve tiddeli her gün alman hal feshedilmeı.ne t aft r o1du_k zaman yegfi.nc arzum geçen büyük 
haberlerden pek iyi anlatıhnakta larını söylemiş ve böyit' yapıldıgı harbin .sonu muahedelcrinın mirası 
İse de biraz yukarıda da ipı:,et 'takdirde maruz k~1 ınncak nıuhtc_ olan dünya durumundan d9ğmuş s11t. 
ettiğimiz vechi!e. cephenin ge~. mel muhataranın lngiltcrenin har tefehhümleri ve boş itikatlaı ı ortn. 
liği, mesafelerin uzunluğu, _laf lbi kaybetınesİnt> gÖ7 vummak su- daıı kaldırmıya çalımak olmuştur. 
mevsiminin hululü gibi amıller Tetile Amerikanın dü eceği tehlı. Muktir &enel rdel..1 blr çok tıuhrıın. 
karpsmda bemangi bir hüküm keden ç.ok daha hafıf olacağm1 !ar iç1nde ananevi do;Uutuınuzu mu 
vermekte tereddüde dü,memek ilave etmiştir~ hafazaya aarınlmnz bir itimatla {'&

elden gelmemelı;teclir. :=:..:...:::...:..-~--------- lıfbın. F.ğeı· mütevazi lılr ınuvaffıı-

•••••••""'"' ....... !.~Y.!~L~f.~~~. Manlfaturacll rın kıyct elde edebildiysem bU(lU devlet 
Yapalı fiyatları Ankaraya adaıntaııııızın ve ilkönca ııc memıe. 

ADluu•. 14 (lfosuıi muhabi· Ö d dlklerl heyet kctin1zin hnri 'i siyasetini büyük bir 
rimizden > -r ıı 9 941 tarihli D n er maharetle idurc eden muhterem dos. 
ve 2/ 1661 7 numaralı kararname Manifaturacılar, hem imalatçı tumun samimi anlayı~larma borçlu

jJc 31 vrlayette bulunan yapağı hem de perakende eatıcı vaziyet- yum. 

rnevcu11anna hükumetçe el ko- ___ı d k d"l 18 haziran anlaıınuı.3ıızın her lk.1 
te bulunan unııunnT an en ı e- halk ktıtleler1 arasında buldutu be. 

nu.knuftu. Ticaret Vekaleti bu r.ine kolayca rekabet edebild.k- yecan onları siyaset haricinde biri. 
vilayetlerden alınaca~- ~p.ağıla. d' l o • bir.ıne bağlıyan dnha kuvvetli bir 
nn fiyatlarını bir teblıgle ilan et- !eri için tikayctçi ır er. pU vazı· 

yete bir ~arc bulunma11 ıiçin Ti- duygunuc bulundL!ğunu iabıı.t eder. 
mittir. !L IlU, kıı.lbJerimizln dcrinJikJerİne k.uk 

k 1>o h carct Vekil etme müracaat ett~. 
M t t b. nı· a salan silah kaı·de~inin ananevi, es u ır leri gibi hülcümetle tcmas:luda lıagıdır. 

Uzun müddet htanbul Ağırceza bulunmak üzere Ankaraya da bir İşte bu duygu iledir ki, Qnlü Dev. 
Müdd ·umumiliğindc. Agır~eza aza. heyet göndermişlerdir. Halkı mu- let Reıslnize ve doat m111c.tin itttikba
lJiın<fa ve Sulh hlldmlijinde bu1on- b f ··k r · llne, Vahye ve bu güzel ıehrin mil. 
·'uktan •e '1ctan .. ul adlıve muhitinde tazanır edecek ir ıyat yu sc 

1
tl

1 
... t.. u • l d 1 · mcssfü Belediye Reisine kadehimi 
deıın muhabbet izleri bıraktıktan meydana ge me en mese enıo kaldırır ve bize gl!.stcrilen kabulden 
sonra Mıınitıa M uddcıuıırnmilığine halline çalışılacaktır. dolayı eJ2 1aınımt teaekkilrleriuıl ıı.r-

k 
.............................. 'W' 

terfian tayin edilen kı.vnıetli huku - -·---·-·· fkl zederim.> 
çuınz BllY l\JUULTS 'fÜMA "! ile TaaYirl E r Valinin cevabı 
l'ıfaniaaıım maruf .Kocaıneml aıleııine Valimiz Fuat Tuksal, Von Pape. 

Ü t KOCAM E'.l.Iİ NüıhHı (S) Kura.ttor nıeıısup Bayan G Z N • nın nutkunıı. verdıği cevapta Büyük 
· 1 pazar 1 f'ttrktfl• Hsrif :rıin ııikAbları 18 teşrinıcvve · • r <.:.- • • Elçinin Bayan Papen ve kızlarlle 

t i günü Mani1a Halkevl salonunda Abone ~ra.ati _JEı ~n birlikte İzmlri ziyaretlerinden dola. 
ctııide davetlller huıuı unda yapıl - Senelik •••......••• 1400 Kr. 270° Kr. yı sevince iotiriik ederek gerek ken. 
nuttır. Vail Faik Törel ye e ki ls- Altı aylık ••..•••.••• 760 > 1460 > disi, g.crek mesai arkada ı Belediye 
tanbul Muddelumunı"ısı' Manisa Me- u·· 1 k 400 > 800 > Rebi Dr. Behçet Uz hakkınd"k0ı g"'. ç ayı ............ .. .. 
buau Keııan, tarafların vahidi oJnıuş Bir aylık ............ li<I > yoktur. zel sözlerinden dolayı derin t~ek-
1•1'1hr. DİKKAT: kürlenni b1ldlrmiı, harp ateşınln 

Yeaı k'"""-a 7uvaya ı;aadet t.e- k l de ı nmaz dünyanın blr Mk yerlerine de\•am 
lrltıııat ederiz, Dercolunmu·an evra a o u · 

TASVİRİ EFKAR Sahile: 3 

t ~atafa full PQadu ... Fethi Okyara 

SOVYET ALMAN 
tebliği tebliği 

(Bidnci saJıifrdMı dct•uııı) (Bfr1ııci soJıifede11 devam) 
g~n dü~manı ıığır Ulyiata uğrat. Brıan 'k keııımıı de çevrllmış bu • 
ıııışl:ndıı. lıuıaıı duonıan kuvvL-tlerı mliteı.ddıt 

Ilıı· kaç gün iı;lııde Almatılaı·ın z.a. 1 klliıınlara ayı ılııu~tır. Bu kısımlann 
yıau a.;gaı i o hm JUJıktul ve ~ara. j ımhası müşk.iıJ bh ormanlık ııı azıdc 
lıya çıkuııştır. Ilır Sov~et topçu bıl'- 1 dev, m ctınektedıı. 
liği yalnız başına 18 ıtank dafi topu, Briansk ile Vıazma muharebelerin 
birkaç sahı·a topu, ~ tılpcr ha\ an de alınan eısu·lerm miktarı dün üç. 
topu Te 22 mit.ralyôz mevzii tahrıp yOz ellı bmı aşmı~r. 
E'tıtııştır. Eıir mıktarı durmadan artmakta.. 

Viazma bölgesinde dır. 
Mo ova, 14 \A.A.) - J>ra\'da ga. 500,000·air 

ıe~.ınin muhabln :\"azıyor: BeJ'lln, l 4 t A A.) - TeienlQndıal: 
Viaznıa cephcslnde, l\Ioskova ö- Re mı hır ka)'llakuı.o haber veril. 

nuııd( kı Alman taarruzu Sovyet or. dJ.ğıue gore, Vıazma kesımınd kuşa. 
daıwııuu muka\emeti arttıgı ııı bette t.ıl.an Sovyeı ~uvvetJerJ kat'ı surette 
ağıı l~ıakta.dıı·. Almanla!', biı kc. ııııha edılnııştır. Alınanlar \'ıııznıa. 

n ıJcn rlıgerine t.'lnklaı 'c motorlil Bıfansk ıtesıminde 600 tnnden fazla 

~~-=-ur 7fJJ - = ~w.--;-~~ ; ""I' .. ~i~g - ' -./. ;J...: 
_ Siyasi brka reislerinin ;;-yah 

Tefrika: aa Yazan: Ziya Şakir ------
Enver Pa•• Harbiye 

katlyen karar 
Nazırı olmağa 

vermittl 

8. it HnHm Paızı, b1rdenb1re du- Deınese)dı, ihtımal k1 ıe uznvac:ak.. 
ral~ıJı !Jıkkatle, EnH~r B\!y1D ı:uzu. tı . . Fak.at bu ~.ıbancının ~I ~, o 
ne IJa.lcb. )"caınlı sahne~ ilpatt.ı ... Talat Be 

- Bu. aıı~ın phı1 arzunuz mul. 
IH~ ıı rnırıldandı 

Eıı eı li :> , 1ııç tcrffid11t etr11eden 
cevap vcı·dı: 

- Arkadaşlarımın fikrj d~ bu .mer 
kezde .. 

- Şu hald ? 

l'ln Jlıasa ının karşıaıııa aır:alananla. 

nıı anı nda bu!unan ve. Enver Ue. 
ıln H rbiy Nazırlığina en çok ta
rnftaı 1.1lan • Sapanca.lı Hakkı Bey, 

rt bir tavırla 81'kadnşlanııa döne
n..>k: 

- Haydi . gı lelim. 
pıyade kıın·efü•ıi nakltılnıC'l\tP<lırler. eı;ır alnıışlardır. !'ıl uharı:bı:nın, baş. - Sız de ıcaıı ı:ıleıı muameleyt ~a. 
Bir ke,iınde Alnınnlaı setn· vazlfcsı langıcındıınben <'~ır1eı1ıı ndedı uç P"rsın~. 

DJye, bıı,ğırdı .. Bağııan bu 
clddı hır ıofuıl vardı 

e, 

gon·ıı km·\'ctll bıl' Scıv)·el tank kuv. mıl~onu geçmektedır. 
\l!tınc tE ac.;tıf ldincc bır ta ıuo ma- Dnieper muharebesi bitti 
ncvras nn ha~lnmı~lar ve huın~ n lıu. /Jl'H.l:EŞ, l4 CA.A.r 
)'Uk kU\7'f'tler, ~nlhn a tanlı:la ı ve Dınyer>er ve Azak denııl :ırasında. 
tayyareler getlrmişleıdlr. kı mulıareı..e tamamıle lıltmlşUr, &>. 
Vıuzm11 <;trafmdnki gök eeı..ıe ve ~ 11t kUV\'CUerı, .l:lerı lav oııntakasın. 

J!'Oııdüz ıddetl, hava muhaıebeleri- da Dııı) cperın ot.eaınc atıldıktan 80n 
nın cereyan cttıği bir meydan hnlını 111 parçalanwıı Hı bh ıbırler1ndeıı 
.clı 1 .ştır. Alman t:a\'"varel r1 ~o11ara, a~ rılmı tır. Blrıııcı lrnl batıya surü. 
şimeııılifet· istasyo~İanna, trenlere ll!'rek imha ed.ılmio, ıkıncı kol Kıl'ınıa 
ve yürüyüş kollanruı taan ur: ctnıelt. d<>gı u gerıleınış, Sovyet ku\ vetJerı. 
tedirler. niıı kısmı kullısını Leşkıl eden uçun. 

Alne'l'ltahlara nazaran vaziyet cu ıJuııuıın kolu da N<JZaı st.cplerı ıs. 
?\ev~ork, ı.ı (A.A.l - LonıJı.anın llkanıetinde çckılmışur. 

saliıhi.}ettar mabfillcrlne gelen bir Alman 98 Rumen kıtaları Sovyot 
hıılı!.'rc gril'e nus ceplıe .. ıncle büt<in kuvvctıeruı1 taJı..ip ederek Mclıtopo. 
f:ı ıı lıyet meı kezıle ve ııck :ız mıktar- lun ccııuı> batı~ıııda duşnıaııa yetı~-

da haŞka lerlerde t.cki5iif e~ nıiı;:lcr ve şıılueuı bir mukavemetle 
.. kaı şııa11mışlal'dır. 

Uı· .ııloskovaıun ı.ııptı JÇin yapılan 
muharebe bir buhrana dogr.o ,_rıtmek Ruslar daha sulb &atnanındl\ Me-
1 f'dlı. Çünkü Almnnl:ır ~ al<ındıı. bir Utopol etıafında e.heDuni)•etlı müs
nP.tiec el<k! €tmet< iç"n but6n ga~ ret- l;ahkem mevziler tesıs el.mı§ bulun. 
l e ı ınl snrfctmekte<tlr1er. dukları gıbJ orada ıkJ ordu grupu nı.. 

Mockova _ Ro~1~ni yolu ozunlugun :zamııı<la on beş tu1nr:0Jık bır t..akvıye 
da Almanlar büytik lrnV't'etlert" dar kuvvctı de bulunduruyorlıırdı Topçu 
l>lr <-ıophede ilerlemiŞler ve io•kovu. ve ağır tanklarla yapılan but.Un <fuo. 
nm takl·iben 100 kilometre gaı bı t.da ıman tanı ruıla1J Rumen ve Alman 
ldiın lfojaıs'ka kadar gclnıişleı se de kuv\ ctleııııııı :;;ıddetJe mubvemeı.Jne 
~eri p{ls'kürt.ffim~lerdlr. Şımdı bu- çaıpnıı$ ve tardedUmı~ur. Ml1~ofık 
ı nda şiddetli mııhar<'.heler ceı cynn ~uvvrtler S Ukteşrıııde tekrar taar-
etmektedir. l'UZa gecnıışlerdır. 

Rrtanı<kta ?nzlvet karanlıktır. Dnıcpı oprtrovıı:k'<lan gelen Alman 
Orel ke-ımi ynpılan· şıddctli taarruz. ;:ırhlı gruııunun kuvveUJ yardım1le 
fora mukavemet ed~r gıbi gör{lnnıek mu:;tcııeken yapılan "epbe taarruzu. 
tenlr. A1rnanlar Ar.ak dl'Tlizi 1ııtib- rıun Laı)'tl.i nı1 ııııla Ruıı <1rdu u doğu 
metinde bazı terakk ler kayde.tm~- lstıkametınde çeldlmıye baelamıştır. 
Ir.nlır. R lllt·e$rin guııu Sovyet kuvveUo .. 

Moskova düsse bile sulh olmaz rıne karıı yapılan taıu·ruı:far batı -
Loudra 14 .( . . ) - B<"avct. d11n tS u~·a, ve d şmanı çe herle • 

mek nıaksadıle dnau tmalden batı 
brook hP.yetile Moskovada bulu-

t i tıkamcund daha fazla bir tar.y tlı 
nan ngili&: mebus gazetecis; Ver_ d va 1 etnılştir. 
non Batlett cAfi> ajans.ı muha· • • 10 ılkıı>şrındP. Alman ııı hlı grupu 
bınne ~u ~Y•n•~. bulu_n~u tur.: .Rumetı 'kıt ılnrıle ıltısııkını ıkmal et. 

cMosko\.•anın duşmeııınm. Rus./ m ş, Ct'mber !çıne alınan Sovset or. 
~~ karhsık1ı~~arn lshebhe~-~la?ılecc- dulnı· ı hııtun rırat lmknnlarını kııy. 
g. veya ut uır .., arcuı;eh mey. btl ın1şlf!r ve 1 l llklP."M k 

••• Bir dllkıka ev'-el meydan oku -an 
Bu mulakat.. netJeelennıcdı. Ve, T.alii1 Bey, bırdenbire yum~dı. 

Saıt Halim Paşa, bunun tızer1ntle Kıırşı ınd.ı sııalnnmı§ olıın cskı ar
durınak luzumunu bıle h1ssetnıcd1. knd.ı lar ndan dargın ayrılmayı mu. 
Hııtta, ne Talat Be)e ve ne de başkn \a{ık ~ı.dına.d.ı: 

bir kinıseye hıçbır şey söyJcıncdı. De. - Hnyır, ıgitııle}tni-z .. Beş dakJ
dikodu mahi)'ctı aJmafil mııhtcmel o. ka b le~ ıruı. Se!ırlt gorüşeyı . 
lan bu meseleyJ sukut ile luırşılama- Hahsimııe tekrar de..,.am eder.iz 
yı tensıp etu. 1 Dedı •. . Sapan lı Hakkı Bey, va. 

Env r Bey l!':C, hastaneye gtrdl. On zıyı.1:in1 boznnyarak: 
beş gfin kadar aüren hır teda-vJ ge. - Aı lık atı.ini.. miinak.apya • 
çtrd1.. Hııstaneden tıktJ.tı zaman, zom ıo.k. Oüşuncen~ aııJadık. 
artılı Harbiye !'\azın Clbnıya knt'iy. Dıye mukabele etti. Kendi 1 ne 
yen karar verıuıştı. ~eQCl'ek, bit •eaı'etle .aı 1uı.daoiarJW da 

Fakat Enver Bey, bu karumı bi&. arka ından unıkledl. 
ut. erlcezı Umumıye b ld mıek ıs. Talat BeJ, daha bfıla anlan lk a 
tcmedi. Arkadaşlarını çağıırlı Evve.. edebileceğlnı ümıt etti. 

la, ciddi b1r hn~blhal yaptı . Sonra _ Gıtme&nJer •. uıt.wıı sa.1<.nunda 
onlan, 'falit Hep }'ollaih . lll'ldPsltller. 

Bu arluıdaşlar, toplu bll' lıalde 1'a 
Jat Beye ı:ıttiler. Ve. Enver Be~~ Dfye artalannd.an odacıyı gon. 

derik Fakat açlcrınde bulunan 'fa
Harbıye Nazırı olması lfizım geldi. 
ğınt &oyledıler . .• Talat. 'Bey, dik bir kup Cemil Bey, sert btr tav.ula o.. 

dacıy11 d ııcttk: 
11e11le ee np Terdı: 

- Biz, İzzet Paşadan rnemnunUL. - Efendıne llliyle.. bız, böldlğimh 
Onu, 1'cznretten çekmek içın hıçl»r gibı haıeket edeceğız. 
sebep yok Hem, (Elrvtt) in Harbi- Dedı. 
ye Neı:.aı-.·.tine :gelmesi ıçuı daha va.. Odacı bu haberi getimiği zamnn 
kit var. Talat Bey, meselenin a&JTJa 9raf'.ll-

Dedi. ;ğmı anladı. Bu vaziyet derlıaı ~slah 
Fakat. hepsi de lbJl'ler eenıtln mu. ed1lme.ue, a.l'Jlda bir ıbtilif çıkacak .• 

rahha&ı olan Enver .8ey1.n arbda1- bu da, cemiyetin ln1tiin vnrlıt'lm ~r. 
ları dayandılar: aaıktı... Talat Bey. bllll8 meyı! n 

- MuUnlta. gt'lecek... vennclt idemcdi. Sefir lle kouuımıa-
Dlyc, münaknşaya bq]adıJar ..• 'l'ıı ~ını bitu·ir lıititmez, der.bal """ doğ. 

!it iR~in. eski toınttacıtılc damarları nM4f EMeo Beytn ~vine gitti. Kcn
?ahlRndı Ka.rşı<ıındaldleıin bcllerln dısiırn has olan ıo do~t.ane ve lfıulı:ı. 
deltı Na.gant tabaııeahı.rına ratmen: - lıyane edas.ile 'F;nvcr Beyin omuzla-

- Yana. ısrar m1 ed ycır.mnm'?.. rından tutara'k: 

O 1 \ı , (budurı) meydan!.. (l) - 'Ben. •enın Rnrbıyo Naz.,Jığıı :ı 
01\'f, bııgırdı. g<ılmenl, canı nulden i~t'lm . . t· a 
Tam b ııır-ada, Taliıt Beyln odacısı kat :ırbdaşl nn yanlı~ düşürıu 

ır;en ıttı1p ıfo: !ar, ~e bemm d ,iıııdükleri 1 

- Efendimi .. Avu tuı1•u ~firı anla amak lsti~or"ıı r . Ş r.n 
cel1:1-•or ra1u'll, ınle aç.d:~a ikonu ıılım. 

d · ·ı b"I ,._. fik" 1 · ., n a şnmı ta. 
nna getırı e. ı N:e!>ı ı ·ır ~rmı mamrn ımlıa ı>ı:lılm1şlerdır 

ıoimdi faml'lmı>n terk etmek •a71m- Aıkeri netice taayy- t • t" ( 1) A•lı, bcşı akçııt.ı.11 alıncı.11 ve 
d R la ·ı· ·1ıa k un e mıf ır Ru:nı('/ide ('Ok kulla.mJcuı btr t4bırdir. 

Dcıdı. Ve Eıl\'er Bevle yılnyana L r 
kıınepeye oturdtrlttıın onnı, ııozler ne 
f6yl'et-c devam ettı: 

ır. us r ı anı ye mu nvemet ıı~ııııı , J4 <AA.) Dı.:ut.a:he Oıte uuı]id<m."J demr.ktir, 
(Devamı 't.'tır) 

emiyc karar vermişlerdir.~ All~•eııH: ıne Zcıtun,g ga:ı.l.'tcsl, eark -........ ---------.. ·---··--· 
ceph(l~ndeki vazıyeti tahlil ederek ·---···········• 

K'sa harici haberi r ezcümle dıyor ki: 
Askeri neUee artık taayyfln ct-. 

ınıetlr. SovyetJc.r hidlııcle.rin cıereya. 

Sofya 14 (A.A.) - .Bulgar nını deqıştıınııye muktedıı dcğ11ler. 
dlr. ln~ıllı _ Ame.rikıın yardımı bol 

Ba{lvekili ve Maarif Nazırı f'ilof olsa bfü kı htı imkansız görünOyoı 
dün refakatinde mezahip müdürü Bu. Almnnlann huncım artlnmalr 
Saravof olduğu halde Budape · tan bıış&u. btr neUce •ernııyettkur. 
teye harele.et etmiştir. Mumaıle} h Prawd&ALD nıakale&i 
orada birkaç ay evvel Macar Ma Bcıııc 14 (A.A) - Ofı; 
arif Nazm Boman ıle Sofyad~ F.k rıyt bızzat Stalin t.a"8fındnn 
imzalanan BulgBr • 1acar kültü· ·ımlan Pnvdanın b::ı~ııh1esl, sıvtl 
rel anla~masının ta diki merasi· muharııılere bütün kuvvet'eı-lnı kul. 
minde bulunecnktır. lıınmalarını ıstıyen icıl bir b\tar-* Londra 1-4 (A.A.) - is- yaıımııkta ve eunlan soı.lemekı.ı:dır 
viçre radyosu, lfivİçrc ile Maca- <Düşman Sovyet. Ru11yanın ka. 
ri~tan arasındl'I l>fr •~ne müddetle bıııe, .>'ııııı ı\lo~kovaya ulaşmayı ısLıh 
devam etmek üzere hir ticaret dııf etmıştiİ·. ı:;ıvil muhal'iııler, uller\ 
muahede~i akdedildiğini bild r- bılı:!ılerlııi acele bitirmelıdlrler.> 
mektedir. Muahede 1 i.lkteŞTin· R•J heyecanlı hitabı neşreden \tos. 
den het!ılamaktadır. kı:ıve radyosu, ı;on olarak, cBugunktı * Sofya 14 (A.A.) - Sof va parola, ıafor veyıı. olumdOı, demek. 
harp dıvanının muddeiumumisı, te.dır. 

Genç kızların ibretle ________ ...., __________________________________ __ 

okumaları icabeden 
----------------------------~ 
Feci bir aşk 
macerası 

Evlenmek vadile •ldanan bir kız, 
babasız çocuğunu dünyaya 
getirmemek isterken sancılar 

içinde kıvranarak öldü 
bozguncu1uk tertibatı yapmaktan Hnfıf annııyl komiseıl Louldne, 
suç1u J 1 komünistin ölüm ceza- Almıınyıının Sovyet Ruııyanın ha.eh- Ş hremıninde Ur:un Yo~uf mııhal. , vatı ına ~tm•::tır Hayri)•e en·cJne• 
sına mahkum edilmesini istem ş· crı sanııyı merkezlerını tehlıkeye koy leımıde 17 numarııdn o•uran Luu ı rina l!' ııcı )atarken ıcnı1;. .,_ 
tir. duğunu kabul etmektedir adında biri.sının 22 yaşındaki kız .l\t bıraı sonra sancılar ı~lnde kıv. * Sofya 14 (A.A.} _ yeni Abserver gazete,:;ındc Garv1n bn Hayrl)·enin son zamanlarda başın.. ra m a b ş.am.~, sabaha karşı da 
Alman - Buls~ar iktısadi .anlaşma 1 münasebetle ~unla_rı yazıyor: dan bir atık macera ı geçn1ış ve genç oııııuetur. 
sını muzakere eden Alına tı (Gerııı noksanlıgını tem1n ve tam ı..,z gayrı m~ru olarak bır çocuk 
tinin re;si dolı:tor Lnndw:hr ey~ bir lıava ü5tünlüğö elde edilmeks1zın kaunmıııtır. \ akııya müddc.iumumUik el k9J-
gu"n Sofyada Ba .. vekil Fı'lof ve Avrupn karasına bir lnbri.lız heyeti muş. Hayrıvenln cesedını muayene 

" 1 1 h Bundan 90flra sevgilimin Uuınet1. eden Adh~e d~ktoru Hi'··- '1'>;_ 
T.icaret Nazırı Zagarof tarafın- ıe er1yee tım t racı suret11e düşmana " • .uııct • wııı• 
dıın kabul edilmiştir. taarruz ~dılebUeceğin! farzet.mek ka ne uğrıyan gene kız, gebeliglllden ev ı:ehırlenerek ölduğüııü tesblt etmtıı-
---.....,~-~~~~-----s dar büyuk hata olamaz. Bllylı bir hnlkının haberdar olmamaaı 1çın ço- tJr. C !!ed morgıı kııl<lırılmış, gene 
etLJti bu zamanda Tiırkıycnın ve tefcbbüsün telllcetle neticelenmH1 cuğunu düşurmeyJ karnrlaotırmış ve kızı çocugu düşurmesi ıçin tl!şvık ve 
Tiirklerin yurtta sulh, cihanda sulh mukaddcrdır.> ev\·elkı ~n. MuTatpıı~ada 12 numa. ilacı tavsiye ed er bak'kında tııh-
dCi •uruna uyııı:ıık :\!illi l.;ieflcrının lıveçlilere nazaran vaziyet ralı evde oturan bır ahbabına gece kıkata baelf\nmıetır. 
yukı;ek ılhamı ve htikUmctln basıret- Stokholm. 14 (A.A.) - Telemon. ~g-----
kar Idaresi!C' vatanın her tarafında dıaıtn hu~ust muhabırinden: Kalb sektesinden 1E11 er ı n dek 1 0 dun 
olduğu gibi lzmirdc ve Jzmır Vıla. Boudıeııny ordusunun vaztyet1 çok ölU 
yetınıJe teneffUS edilen havanın bir Clddı VE' hattfı ÜmıtSIZ addolunabtlırse m • mlkdaruu b 11 dl r m •• 
1 uzur ve sukun havnaı oldU1'UOU be- de Tımoçenko ordusunun vadyet! Parmakkapıda, Bnraa .okatında lerl için oduncular• 
lırtnılştir. \'alımız iki büyük millet tahmin edılaığlnden daha az mı fe- berberlık yapan Mehmet Cemal adın. 
arasındaki ııamımi dosUuktan ve lk1 cldır? Degens Nyheter'in askeri mil- da birısl, dfın, bir muıter1tıını tıraf verllen mUhlet bitiyor 
memleketin ılrtısadi müna cbetlcrmın tehnMısı Albay Brat. ın mt\taleaııı, ed 1 iten :feDlllııını.ı.t. 'V~ diieuıı ölmflt.. . EUer~d.e.ki odun miktarını bil 
inkişafından ve bılluıssa Tılrk • Jfoqlarırı mukavemet kuvvetlcr1nın tftr. dırmelcn ıç.ın odunculara venle~ 
Alrruın dostluk muahede 1 ve ıon lıeııüı: tükenmemiş olduğu merker:ln. Mehmet CemaUn kalb durmasın - muhlct bu akşam bitecektır. Be· 
defa lrnzııla11An tıcaret ltiliifnanıesl- ıledı r. dan ölduğü anlaoılmış, cescdının def. 

1 1 nine ruh•at "enlmı•lir. yannnme vermLyen odunc.ular 
nın yarattığı duygu aı ı lfnde ederek Manmafib Rus gazete crı, vıı.zıycU 0 

• w t d'I k 
Büyük Elçinin Tiırk milleti ve 1zmır trhlıkelı addetmekte ve b1r çok isu. eczıvle e 

1 
ecle tir. Bütün beyan. 

na kal'şı şıddetli bır muka.vcmet gös. name er top andıktan aonre de-
Vilayeti bnkkındakı cenılleklir hltap. kametlerde Alman tanrruıunun pQs. 1 d 
!arından dolayı şükrnniarını bılılır- kılrtülemcıniı olduğunu ka~dcyle- termektedlrler. Almanlar, payıtııhta p~ ar a umumi bir kontTO) ya
ınlGlır. me.ktetlirler. Rus J\'azeteleı'inııı ilmi. yaklaştıkça Rus mukavemeti art- pı acak ve odun sakladığı tcsbıt 

Vali nutkunu biUrlrken kadehınl dı Tımocenkoya takviye kıt.aııtı gön. nıaktadır. edilenler adliyeye tealiın edilecek 
ekselans, Alman Devleti P.clslnın sıh. der lmcsiııde ve kıı me,simının bu. Yııklaşmakta olan tebUkeye ra~- tir. 
l'iatlne. Alman mllleuntn refah ve tül etmesindedir. men 1\lo kovada hayat, hemen he. Be,annameler fehirde odu 
saadetine kaldırmış ve Bliytlk E!çı Almanların Moskovaya karşı yap. nıen değlşmemi~tır. T1yotrolnr, ıdne. ıtolru nuktannm tesbiti~ de im
ile Bayan p 11pentn lı:ızlarının oeref. makta olduklan taarruzun eıddctı malar· her vakltki g'lbl açıktır. Umll- kan verecektir-. Stok miktarının 
lerıne içmiet1r. karşısındn Timoçenko. ordularının ml ilanlar ve gazetelerle teyakkına teh.r.ın . ibtjy~cıru k.al'fllayamıyn 

z" afet geç vakte kadar samimi küllt kuVTettn! geri ı:ekmıı, yeni dıı.vet edOmio olan şehir halkı, payi. cağı anlllfllıraa iatihaal mıntnkn: 
bir do~tluk huvıısı ıçınde de~aıu et- me-vzllcre yerle~t1rmıştir. Bu esnada ı tnhtın nılldRfauı ıçın buırlıklar ılanndan odun eevki temin cd"l 
ml§t.ir. 1 dilmdıır kuvvetlerl Alman orduları. y11pmalıtadır. cektiı. 1 

c-



' -···,, ....................... m!!l!lmw!l!m .. .-!!!1!!9 .... ess,ınws,..ea~:ıw";!m'!cı~~"!!'?-~~TASV1BlEFKAJl----------~~~~~~--------~------~--... 1 S Birindteşrin il 1 

So1da11 ıaga · 
1 KananUm zc a aran, 2- Bir 

renk - Harf - Ilır göz rengi. 3 
Uymııktan enıır Ramazan ekme. 
ti Tcnıl bir barlın kunuşudur. 
' Rabıt edatı. 6 - Utanılaı.:nk 
f y Kfilnat 6 Vucudfin en ust 
ta kası - Hangı ~~ı. 7 - Birınd 
8 Red nidHı Seı best - Sclb 
ed tı. 9 - İçındı ulllrduğun binayı
l\ırmızı - Ynknıalctan emir. 10 
Yu ırı kat degll. • 

l' ıkarıdan a ağı · 
1 Bir cnmılı ndı 2- Uzunluk 

B. ı f 
uuna (ı) gclıı e 0taınan o ur Sı 

bn karşı .,: • ır Me ullut. 4 

Paıı. r.ın obfiı !il!'• il 1\apı :ır ıı 
on le buhınuı T r 1 rbedl tir 
5 Sonuna (z) J?l'1lnıe G ırbi ~na 
d la bir nel rdlı Haftanın g ı 
le dm. biri 7 T.lll 7.a. 8 - Uu 

Devlet Demiryolları ilanları-
Bir sene içinde İzmit deposuna gelecek tahminen 5009 ton maden 

koınürilnd n 3700 tonunun İzm!tte Ye 1300 tonunun da Adapazarında 
vııgonlaıdnn ~ere ındırJlnıcs1 ve ayni miktar kömürün yine ayn1 mahal. 
lerden ) erden mııkıne ve kabında vagonlara yCikletllmeııi ıol acık ek
slltme)e konmuştur. 

Yükleme muhamn1en bedell 60 ve bo~altma muhaa1nıen bedeli 45 
kunırtur. 

Jo:ksıltmr 27 10 941 tarihine m üsadl! pazaı test giıniı sant 1 l de H. 
Pıı~ada l ıncı f l)letrnc Komisyonun da yııpılııcakllr. Muvakkat tcmlnııt. 1 

166 !ıra 26 l.:uruştuı·. İı;teklllcrin ın nayyen gfin ve saatte Komlııyonda 
bulunmalııı ı lutımdır. · 

F11zla izahat ve ıartııanıe almak i"tıyenler hletnıı>ye mürııcant. et. 
nw11dlr. (9017) .. . . 

Muhammen h dcll ("150) lira olan 10000 nıetrc 140 aııtim enınde gaz 
bczı (3/ll/1!141\ ıınznrtesl gunü saat (14) oıı d•frttr. Ha\llaıp:ışııda gar 
bınıı ı dahil n lek 2'.oml yon tarafın dan aç k ek ılLnıe usulılc satın alı. 
nııc ıkt . 

Bu i~e girmek i t \'cnleı ıı (2:l6) lırn (251 kuıutoluk muvakkat te -
ınınat ve kanunun ta~·iıı ı.:tU •ı ve a lklc blrlıkte ek itme günü saatine 
kadar Komiıı.ı: ona muracaatlıırı li.z.ı dıı. 

Hu iıJe alt şartı amclcr Komisyondan pıırıısız olarak dağılılmııktadır. 
(9185) Keder Ta dık nidası. !l -- ı 

lumDz l ki hır az yn Blı hl ·-

tap ı da!lı Eatmııktıııı enıir, 10 ~ r ... ·-··-----------------------I ... 
M ptl'dfllk Türkiye Cumhuriyeti 

halledu.ı, ZIRAA T BANK ASI 
Kuruluı tar1hJ 188 - Serma) esl: 100,000,000 Türk lıraıı 

Şube ve Ajanı adedi : 266. 
ztnA t ve T ICARt HE R N Jo!Vİ BAN KA MlJA M EI.ELERl 

Para birıktireıılere 28.800 lir• ikramiye nri7onıa.. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel S, 10 ve 20 paralıklarıa 

tedavi.iden kaldırılmaaı 
hakkında ilan 

Eski nıkel 6, 10 ve 20 paralıkların yerine dantelli bır kurwıluklarla 
bronz on paralıklar darp ve piyasaya ki!ı miktarda çıkanlmıı oldutun.. 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 80/6/1942 tarihinden ıonra teda
villd<>ıt kaldırılması kaı·arlaştınlmıştır. Mezkur ufak paralar 1 temmuı 
!l42 tarihinden ltlbar<>n artık tedavül etmiyccek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene mfiddcile -.•ı\lnız Malsandıklarilc C. Merkez Bankası IJll· 
belcrlne ve C. Merkez Ba~kn ı şub cj olmıyan yerlerde Zıraat Bankası 
fubeleri tarafından kabul cdılchller<'k1ir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları Malsandıklarıle 
C. Merkez Bankası ve Ziraat Bankaııı şubelerıne tebdll cttırmelerı ilin 
olunur. ( 4129-5605) 

DiKKAT: RADYO PAZARI 
Her nevi Radyo satılır, alınır ve tamir 

edilir. Galata, Tünel karşısı 
No. 17 Telefon ı 42685 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 1 

Halde 126 No. hı kavun v t: karpuz eergısmın müıtecırı 
Ercan terki ticaret ettiğinden m umaileyhte a l ~caiı olan 
tahs'llerin bir ay zarfında murR·caatları. 

r KUŞ TÜYÜNDEN 

' lASTIK, YORGAN Y ATAK lı:ullanmak hewı ke .. enlze ve hem d 

sıhhntlııızc 
faydalıdır. Bir koştüyü yastık 1 liradır 

Ya!ltık, yorganları da pek ucur:dur. Adres: lııtanbul Çakmakçılar 
Ömer Hali. oglu Ku~ Tuyu fabrlka111. Telefon 23027 

i rfh is ar 1 ar U. Müdürlüğünden: 
ı - Kapalı zarf uıulilı Sekllı t...ıaunda 1 adat muh•fm kulill>••d 1 

1 iıııa ettırilccektlr. 

2 - Muhammen DM•li (17 088.66) lira ohıp 111uvakka\ t.•ınatı 
1281 .i 5 liraıfır. 

3 - Eksiltme 31/10/941 cuma gilntı ıaat 10.10 ela Kabataıt.a 1.ıva. 
unı şube ındeki alım kontlı7onunda Japılacalctır. 

' - Şartname .asa geçen ıubeden, lımlr •• Ankara BafJ'ftüdtırluk
Jerınden 86 kurul} mukabllinde alına bilir. 

6 - Gitmek iıt.lyenler 10.000 lıra, ba kabn inşaatı munf.fakı -
yr.Ue yapmıı olduklanna dair vesika ıbraz ederek lhale gıınünden S giln 
eYVelırıe kadar U mum MOdürHlk İn ıaat ıubes.ind.. a)'J'ıca wıltmeye 
lştırak ve ıka!ı almala n llzımdır. 

6 - Eksiltmeyı gireceklerin m ühür16 tAıkllf Mektuplarını, katıunl 

ve.slkalarını ve mi1nakasaya ltUrllı nsikaaını ihtlYa edecelr olan kapalı 

urflarını ihale saatinden bir ıaaa evveline bdar adı c-çen lı:omİIJOD 

TÜRKiYE 
IS BAMKASI 

K ii çiJ le tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞİDEl.ER: .c Şutı:ıt, 2 layıı, 

1 •Agusto ... l'k• :rın 
t.arıhlcrınde ynrııı r 

1941 iKi{ ~MİYELERI 
l adet 2000 lıra1ıl.: - 2000 . > .. 1000 ) 000 . 
2 ) 7o0 > 1600-

" > 50 > lOOO. -
> 25 ) .!O O. 

35 > 100 > - 8.ıOO -
) 50 > 4000. 

20 6000 

Lın 

> 
> 
> 
> 
> 

• 
) 

nya!etine makbuı mukabtllnde ver meleri llıımdır. (89'7) fT. YAT ROL AR ı ı 

ÖKSÜRENLERE UTRAM HAKKI EKREM 
RADYO 

br 

Bir garaj sahibi 
lht i• ir suçu ı d a n 

mahkOm o rdu 

Zıraat Baıu~ ıııaıı kumoara h ve lmınbaraaız tasarnıl b....,_ 
la .·ırıdk ... n ar. f>ô ıırası bwuna fara sened.. 4 defa cekil.ıcek kur'a 
Ue aeatıdald pfiua aôre ikramlyı datıtılacaktu : 

4 adet 1.oo" lıral.k 4,000 lira ı 100 adet 50 liralık filıOl llra 
' il 600 • 2,000 • 120 , 40 , 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 11 1€\0 11 10 11 8,200 11 

40 • 100 • 4,000 , 

DiK KAT: Buaplannbld parala r blr sene içinde 50 l iradan 
aıatı dilşmıyenlere lkraml7e ç1kııtı takdirde CJ(, 20 fazlaıilo veril .. 

eekUr. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birinclkinun, 1 Mart 
ve 1 Hulran tarihlerinde çekilecektir. 

Giimrillder Maafaza Genel 
Komutanlıtı 

Satınalma Komisyonundan ı 
20/1. Tetrl11/ 9'l pazartesi rOD il ıaaı 15 dı ll'iO lira ınuhammea 

· btdeHe ve pazarlıkla 120 çift kaptan poUnı alınacaktır. llk tAmlaatı 87 

!ıra 75 kuruıtur. Şartname ve nilm uneııı Komuı7onda her glin görülııbl. 

lir. [steklllerln belli günde U1ı: teminat makbuzu Ye kanuni Yeatkalarllo 

Galata Mumhane caddesi M numı ralı bınadakı Sat1nalma 1.omı~yonu. 

na gelmeleri. (9168) 

lıtanbul Asliye 3 ncü T acuet 
Mabkemeıinden: ' Sırrı Dede tarafından Sirkecide 

Le)li Tıp Talebe Yurdu badem elerl için maa kasket 150 takım elbi.. Kemal bey sineması karşısında 
sesıle 31 adet paltonun dikılınesı iti açık eksıltmeye koau1muıtur. 3; ı0 • lu lokantanın sermayeda· 

lstanbul Sıhhi MüeaaeselerArttırma 
ve Eksiltme Komiayonundan: Atama 

Topladılım 
Çlçekler 

1 - Ek ıltme 5 11 941 çarşamba gilnü saat 15 de Cataloğlunda n Hüsnu Karan aleyhme 941 
Sıhhat ve lçtımai Muavenet MudurJutü binasında kurulu Komı yonda 123 No ile açılan iflas davasın
yapılauıktır. dan dolayı müddealeyhe mahke-

2 - Muhammen fıyal beher takım elbı enin dikim bedeli 950 ku- me günü ve dava arzuhali ilanen 
ruş ve beher adet paltonun dikim bedelı de 820 kuruştur. ıeblığ edıldifö halde mahkemeye 

T eairli h isleri, güzel hayal
lerı ve kuvvetli fikirlerile ala 
ka uyandıran Şükrü Galibin 
bu mukemmel eseri çıktı. 

Bütün kitapçılarda satılar. 

ŞEHİR 1'İYATROSU 
7 epebaŞ1 Drru kısmı 

Bu gC!e caKt (20,"0) da 
H AMI.ET .... 

1ıtiklil caddesi Koaıedı lı ıeaı 
Ruıbn saat 14 de 
ÇOCUK OYu.·u 

Bu gece saat 20;80 da 
KİBARLIK BUDAl.ASI 

TÜRK BAY ANLARI 
Biçki - Dikit 

TERAKKİ-YURDU 
Bıçkı Ye dıklti hiç bihı ıyeıılcre !I, 

bilenlere 6 ve dıkıııı bı tp muaııdar 
olmak 1.ııti)eıılere 3 ayda butun 1n
cehk ve te' r rua• 1 e a 1 ıı rette 
o~retır 1 aı lıklı diploma ~erır 1 •
lcbr. kaydıı ba~lan'TI 1 r l un •rt.e 
H , ., pazn dıuı nuıadıı l'R .. t P-12 ve 
14-17 ye kadal' h,.r cll rı ••ıı. şat o
lunur. B yoğlu A nb!lkk.al Ral ıl 
raddesi No 63 

Klrahk bo' oda 
aranıyor 

8 - Muvakkat temınat 125 lıra 94 kuruştur. gelmemiş olduğupdan m ahkeme. 
ev el benzin ve motör ce. icra iflas kanununun muaddel C a la\.uaray, Takı11m ve <.İvıı• 

-------------- rında t(Ünet görür bof ~m od" an d la~ı A lı,F ikin. ırtnnmeııını çalışma gunlerlnde Komısyonda görebl.115.8 ınci maddrs ı m ucib nce seri 
lirler. 

c Ctııı ınııhkr.nıesı t.Hrııfuııl ın tevkif muhakeme usulü icrası icap ed e n 
cdıl n Ayıı pt1şadııkı dto leı 11 ı.:ara)• 6 - lııteklıler 19•1 yılı Ticaret Oc.ası veslkasılc bu ite yeter mu. i bu iflas davası için m üddealey 

Oıküdar 1cra Memurlujun· aranıyor. 1d aremi:r.de M. M. riı 
dan: m uzuna melı: tupla b"ldırilr:.t-11. 

uhıbl S ıt S ) ur"tın muhakemesi vakkat tcmıııat makbuz veya banka nıektublle b rhkte belli gfin ve saatte hf k " . "b· H U M K 14 1 Bir b orçtan dolayı mah cuz ikı 
c es ısı gı ı . • . . • iLAN dun bıtırlmı~tlr. Konıı vona gelmeleı1. (8971) 142. 144 ü ncü m addeleri muci- b uçuk met r~ boy ve bir n1ctre 

"I hk ._. 1 S } v • d " d lb Sadık Diri ve Halat Kön, rü_iı "a t"l1 ,,p ıa e~ııu n uçuııu binçe yirmi gün müddetle ılanen genış ıgın e uç a et cevız e. SC' 

aabıt R' rm kend ını 50 llın para, bl dolabının 21 1 O 9 41 tarih ine tarafından Bankamız:; temliW: cdi-G •• ••ki d h d gıyap kararının te iğine \'e I J 
btr hııtta h:ıııs ~e ıı; r:urı d gaı.jı. Umru er 8 Ur 8 muhakemenin 5 'l l 94 1 gunu müsnıif ıalı glinii saat 14 de Bey_ ip stanhul Defterdarlığı Muha-
11 ı kapalllnıası Cl'ı:aııınıı ,.., r•nııstır •. , · I lerbeuı' ç.ar,ısında ••tılmaına kn. scbe Müdürliı.;ü V"7.nesinde mev ~ • ~aat 1 5 şe talikine karar veri mı , -
Bundan ba ka lhtıkür mevzuu olan eşya satışı rar verılmi tır cut 950.84 lır:ı tem:n":ı·n•l'a ait 

BUCONKU PROGRAM 

uat 

aP. 

tak 

•ıh 1 9 un u ı k 
ok .ın a mı old ;Llll n kıl 
k ·ı - ırl ıı.rıı kn} bt"ttım ) ~ı ııı ı 

ll!ac.ı ~ ımdnrı e kı! nın hukmu 
yoktur:..2_41 Goni.ıl Ergın __ _ 

BORSA1 

14 - 10 - 941 •aamel u l 

Leaclra 1 Sterile i.H 
Ne • york ıou Do a r 131. 20-
Cenevre ı o le• Fr. 
1'1. a rlt ıoo Pezeta 12. t l7S 
Yok oha. 100 Yea ii 7i Stokha . 100 lene kr ve bu baptaki gıyap kararı da 1 

2 ton bt-11 lr n de mu adere i karar- d h 1 M-zLu·r g"u'nde maL- uz e•yava 27 4 1936 tarihli 34 e4 1ayı 1 

1 mahkeme ivan anesıne ası mıs ~ • nç ,. 
18 tıı lmıtıtır. stanbul Gu·· mru·· klerı· 1 ki f d 1 • b d 1 h . mahsu p ilmühaberi zayi rıimu~tur. ES•ıAM , ,,,;: TAHVtLAT olduğundan yukarıda ismi yazı ı te- · e ı en e e mu ammen • " .., ,.. Muddeımnumtlık suçlunun silrı.rı.ın. müddealeyh ı bu ilandan itıbaren kı> metın yüı:de 7S in bulınndığı Kayıt sureti cıkanlııcağındaı;_ mez 
le tecııy ıuı istedlğtnd!'n kararı Batmüdürlüğünden: ku r ilmüh aberin hikmü yoıuur. lk rA. ı, •. ı y Uade s IHI - . -
temvız ettir ektir. yırmi gün içinde mah kemeye mü- takdirde sat ıs 27/ 10/ 941 tarihi_ Türk T icaret Ba:ıkuı A. Ş. Ylule s , 

1933 
Erpal.A-&C. H.H 

l•tanbul <itınınık Leva•ım Tetk ık memurluğunda mc•·cut 82 kalemde ti kararına ı't"ıraz et ·• d f t · ·· ·· · 1 L ı ş b ı Sa ı:__ 1 Şehirde faytonll9r ., .. . rııraa a gıyap - ne musa ı pazar eıı gunu aynı stan~'~- u e11 ·• ; J4 ............. -.-
.,.oAahyor, belediye 987 Ura 39 kuru~ muhammen kıyrııe tteki eu•nlar 16/10/ 941 pcışeınbe mediği ve muh akeme giin ü ve ısaat ve mahald e yapılacağından 1 De•reclilec:elc ihtira hel'1liı .. 7 .. ı il& 1 - . -
'Y il d 1 ı k l h ,, 7,S ,_S T ürk Wr" 1 - . -bir Ucret tarifesi gıınu saal on a muzıı)rdc le H'ı ac a tır. Tnlıııil·rın e ynları görmek ~aatincle nıu hakemec e azı r b u- talip olanların mezkur gün v e aa_ Türkıyede i~tihsal edi!m;~ ulan Aeaclolu O.mlrJGl11 1 .e 1 -.-

yapacak fizere adı geçen nıenıurlui:a, ıılnıak tı!rre de muayyen gOn Ye saatte lunmadığı veya bT vekil gönder- at lNde mal\allınde hazır b uluna. 24 Şubat 1938 tarihli ve 2418 l it Ba ,ıı. aeı na.a' -.-

Tabi cı ntlertnın pahıılıla~maııı % 7
•5 pey akçesinı haınılf'n Başmu cluıhık satınnlnıa kom!q\onuna mü- mediği takdırde gıyabında hlı- cak memuruna miıtacaatları ılan sayılı ıh ıira bera tı m ucib ince ma- Şark' 

4
• r!::i~rt'9 ::: 

Ye her uman otomobıl bulunmaması r.acaaUıırı. ( 771) küm verileceği il•ın olunur olunur. (940 970) deni olmıyan maddelerden m a. j 
~~nne Adalar ~ Anad~u clheU• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mul cEkler> ( ~p ~p. jarjur) ~@ ~ ill 
~en tehrınıize faytonlar gelmıye baş 1 Bügiik zabıta romanı : 34 Yemek zamanı gelmı tı. ıçer ıfe hır nı tup.rulı ve hıııı: ıuınenın )Olunu serıtler içın temin. ~d ~mi, olırn Borsa bariei altı• fiy~ 
Jamıştır. Buıwnlerdc ,t>hlrdc aUı a- "aat kaıf.ır otmduk. Tekrar bahçeye tuttu J(npıdakı gımhyıınlıırla bır hukuku. berat sahıbı. l ısane ver- ı.ıs;:.:...;:::===--=-===::::=-===-=::::S 
:rabalarla e\ahatln arta ı anla"ı- 1 " çıkt'ıgımız ırada hap• hane tara! n. & ' er konu U)ordu Gardıranlar el- mek yahut beratı tamam en dev- Ra,adly• 2t Lira to ~ 
lı~or. Beledl)e de bu cıh t ~ozonun. I '• 11 ,, t Y 11 T 1 •11 dan sılah ~e~lcri gdnıı)e başlndı. ,leıile ornı,ırı taıafını işnıt!t ed'erelc tctmek ıuretile ml'\·kii latbıke ..-ah• Betllıılrllk 116 ,. il" 
l e tutarak fa) tonlar lçın bır ucret ..z;,ı .. L~ w,;.r Korkudan <>Um ayağını tıtı ivordu. hır şeyler ıınlııttılar On dn ik.ı ı;on. vazemek llTZ.ll•Undadır. Alaka- l(ll .. alt ta ıra• • • ., 1 

tarlfesı hazırlamıya karar verm ı,tır. ~ ~ BÜLE NT S UL A K.. C Sanki hcpınıızın dılı tutulmuştu. rıı lhtıyar r ... hıp geri döıınıuştü Yu. darların, fazla maluma t a hzetmek 
Un tevziatında 1 Evveli Mı ter Lnn,. kendine ıı:eldı: ıct. kırcç gıb! bembeyaz ve ıstırap 1• lızerr, muh teri vekili. G ala ta. Ke_ 

1 f - Yangın mı acaba? çındC> ıdı . Bir şey soı·mamıza fırut f .. 1
1
• Hu·rrı'yet hanında, 9 n um ara -..,OISUZIUk vapılmıf Babamla kıılarda çıçck toplıya lop- ftm bunalmı,tı ki, hapishane tara. ... 

1 
- Hapı hııncde isyan olacak, dıye bırakınad n : d nıuk"tnl Bav 5

0
··nmnna müraca_ lıya Mulr babaıı n 9\'lne kadaı gel. fıııdan bazı se leı geldi. Biiktım, ı.ıır " 

Borekçl Ye corekçı fı rınlarına ya . I ı d babanı mırıldandı. Haydi Patty aen Yol tanıiı eden ınahkumlar a. • • •tme lcrı" ıl:.n olunur. dik. htıyar polı~ hııfı)esı kapının gaı !yan elınde eılahla dı arı çıktı; •... 
0 • •lan un teYZlatında yolıuzluk oldu- <'Ve gir. rasında J•yan çıkmış ve ıçlurıııden - --

oııuude bir koltıwa ıızanmı• kıtap ııek ıvt anlıyamıırlığım lııı "P.yler ba. ZAYİ A pgı"r nu""fuı m• 
i u lddiaın uzerıne Beledıye tahkika- .. y • " Muır Baba: bıı'lsı de kaçnııya muvaffak olmuı. - ra •• 

okuyordu. Sesınılzı iıltince l utr Ba. gırdıktan sonra ıkı ırıı halinde mah ı · d 1 
1 

ld ;.. •· 
ta bqlamııtır. Börekcı ve çorekç1 fı- - Hayır, hayır, dedi. Bıı fırar. - Kun bu kaçan?. mur ugun an a m ş 0 u..,um nu-

ba da yanımıza geldı. lJç erkek ken_ ııu lar gorundu. H.cp ının eırtında f t k 1 b" )''-t j • b 1 rı•lan ifletenler düa Beledıyeye ça. Bu sırada açılan hapıshaııe kap ı . Za\' .. llı adam sc i tltrıyerck ce. uıı ez crem e ır IK c s.tin u dlleı1nı aliikndur ed!!n ııwvzular fi . nsnı elbise vaııJı. Y!mıı kışı kadar. f b 'k 1 h f b "' I"' " d i~rılarak dinlenilmltlerdir. Tahkıkat .sından içi ı:nrdıyan dolu hır kamyon ~ap vel'dı: 11 rı a arı n ·J a 12 o ugun en 
zerınde konu9mıya b::ışladılıır. Ben, dılnr. ikinci biı eılahlı gaıdıyan da 1 ld - ı. 

~akında netic:eJe.clirUecektır. çıktı. Arkasınıfnn bir tane daha bu. - Aaron Dow !. a nııt o ugum saı.:at raporunıu 
hem kahvemi ıçı\.·or, hem de dün ı:e- arkalarından gelı~ordu. Bıı az onra t h k · · · V.purl.rln ki' • nu takip etti, derken bir, hır daha... Hepinıız dona kalmı• ı, ı r ve er ııı tez eremı zayı etıım. 
ee olanlan du Unıl\oı du 1 hepııı yolun doncnıccınde kayboldu - y ·ı · · k - d k" tarlfelerl Tanı beş kamyon muhafız, lliih ses. l ılha" a babamla bana ı 1 m enı erını çı .uacagırn an eıı ı_ 

Acaba o kutu parçıı ı n<'ye ddalet lar. lerının geldiğı tarafa doKrU gıttller. • 1 1 ~apnııştı Dow n f ı.ı . •\ m ilerinin h kmi. yok•ur M ehm et 
Adalar ve Anadolu hattı kıtı ediyordu? Doktor l aw tt'ın ~ ız ın- Muır baba ; Rapiotuıne Mud 11'11 Meı:rnus da ılk nıncl ı.mmz ve beklen ed g ıııız htı e<'Y oğ-lu Mı.ta.fa H c:rhor c:adde!İ 

tari felerinin ta tbikine bugundcn deki koı kunç lf d"nın ebebı ne\dı? - Bu ı• mahpu 1ar için çok tyı, kamronda , şofoı un yanına oturmuo. dı l\l ı;teı Lane bunu acaba nasıl No. l 32. 
itibaren batlanacaktar. Şırketi Bu kutu)'U ona kın &'ön err.ı tı' dedi RC'p 1 v apmıya can a ta rlar. hı. lcarş votduT Yuzüne baktım: Sora. ;...o-. .... .;...;.._""

2
- .,.,-, .... -E-R-.7-7

-z-:_!l,.'A--
Hayriye kıt tarifeain.i bır ~fta l Yık :ı bunu da D w ı u g ıf mı,. H pi haneı varlan dıtına çık- I lıtur Bııba: t 111 a mıı karıı tepeleri ~eyre1ıvor. e•,.ı· \l .ıl 

1 
• c· r:Alı'.4N 

IOAn tatbik edecektir. U? Bııtun bu ıualler U.rııa nda ka- ma onlaııı ha:pıt. veıl) r. - Jlwıaadenııle, d11erek etekleri. da. fD~tı11tı var) Buıldırı ~er: M •1ıaa1 f.'11 Y.Z}YA 

cı ... (YarıHI) 

Ot•· 
lkt"4M 
Akta .. 
Yaba 
ı. ı. (Yan•ldl 


