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r Cepheden Cepheye I 
Muharriri: MÜN'İM MUSTAFA 

Geçen Cihan Harbhıde bütün Türk ccphele.. 
tinde bulunan mi.ıcllif, ordu, münevverler ve 
gençlik ıırnsmda büyük bir rağbet kazanan bu 
eserinin birinci cildini Kanal ve Çanakkale sefer. 
!erine hasretmiştir. Eser o devirdeki idarf ve as. 
keıi zihniyetin parlak bir ayna:udır. Fiyab bir 

~radır ve her kltaı>çıdıı bulunur. 

e: 

Tabtandaa Ofla leh.ine feragat .:tmlt haluaaa lranıa ıabık 
hükamda.,ı Rıza Han Pehlul .,. ..... -" 

f Milli Şef 

1 Ankarada 

E 

i 
1 
i 
§ 

~ 
ANKARA, 16 (A.A.) ~ 

Relslcümhur İsmet f nônü, lıu- § 
gün saat 11,15 de eehrimize av. ~ 
det buyurmuı,lardır. Milli Şefi i 
Gazi istıı yonunda Ba;vekll Dok. il 
tor Refık Saydam, Ankara garın- ~ 
da da Meclis Rehıi Abdülhalik i 1 

Üç Sovyet 
ordusunu 
kat'i bir 

maglubiyete 
ugrattık 

'r Çarşamba 17 EylOI 1941 
1 

Tenbellik; i tirahat değildir. 

Tenbellik, insanı iş yapmaktan 

daha çolc /azla yorar I 
Avebury 

110ST AKlL YEVlll GAZETE Telefon : 2 o 5 2 o (Şerhi 2 hıci ıahitcın~de) 

ıran ahı 

tahttan 
feragat 

etti 
Karar dün 
Milli Meclise 

bildirildi 

Muhammed 

Han Şah oldu 

Telr. Ta.svirif:fkir, İstanbul 
es .. 

~ Parti Meclis 
1grupu toplandı 
Başvekil, M. Müdafaa, Ticaret, 
Hariciye vekilleri izahat verdi 

Toplantıda"Refah,,faciası, dünya siyaseti 
ve ihtikar mevzuları üzerinde görüşiildii 

ANKARA l 6 (A.A.) - Cüm 11-::1"';;;;;=====;;;;=;;;:-
huriyet Halk Partisi Mccliı grupu "\ 

umumi heyeti bugün ıaat l S de s v ki 1 
reis vdcili. ~~~han mebusu Hilmi O g u a r 
Uranın reıalıg.nde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakip 1 1 
söz. alan Milli Müdafaa Vekili Al 
Saffet Ankan Refah vapuru faci- manyaDJD 
ası hakkmda cereyan etmekte 

bulunan adli tahkikat üzerinde 1 e h ı· n e m ı·, 
grup umumi heyetini tenvir ct-

o J a c ak 
miştir. 

TAllRAN, 
16 

(A.A.) baba.ınl.D tabtdaa çekllmeai öa"rine lraaa .. lkumdar Milli Müdafaa Vekilinin iza• 
Bugün Tahran rııclyo31111un bildir. o:ırn Sahour Muhammed ı{1za ıian (Devamı aahif• 3, ıiitıın 6 dı) 

• aleyhine mi? diğiııe göre, İran Şelıiıışahı Rıza -----------------------------------------llun Pehlevi biiyiik oğlu .ı;iapur l\lu. r-~...__-~-...::-~--~----.· 
hammed Rıza lehine tahttan feragat 
etmiş ve bu ferngatından Milli Mec:. 
lisi haberdar etmı~tll'. t---~~-:=--~---__J im laA luAga tı• LYON ~AA-.) - Ce-
Hükilmdarın feragatinin sıhlıl sc. Kıtal mız ncral Duval, Joumııl gazete· 

beı)lerden ilcı·l geldiği öne surulmck. ar 1 sinde neşrettiği bir makalede 

l ""''i..,·~.~;.~:·:~:ij~~:1•n b~~yn u ~e::e Maarif V ekiletince hazırlanan ::~~:(:;~;~;~.~.kif.":ö:: 
Londra, 16 (A.A. ) - Londl'anın k d d•ı k lere bakarak kış mevsiminin 

siyasi nıahfillel'iııdc beyan edildiğine Ş İ d d 8t18 eser ya 10 a neşre 1 CCe 1 Ruslar için ı.apta gayri kab 1 
gore Tahı·an üzerine yürliyen İngiliz 1 bir sığınak olarak telakki j mı 
ve Rus kuvvetlerinin hedl'fi doğru. çarp 1Ş1y0 r ANKARA 16 (H - icop edecektir) Herhalde bu 
dan doğruya Şehlnşahın tııhttıın in. ususi) te olan Ansiklopedi, Kamus. '"e· 
r.ıesl!c allikadar değıldfr. llu kuvvet. Maarif Vekaletinin imlli mesele· sa.ire gibi kıymetli ana eserlerin hususta da mübaliıe ya dü-:· 

Renda, Genelkurmay Başkanı§ Şimal mıntak&SJDd& 
Mar~nl Fevzi Çakmak, Vekiller, § • 
Parti Genel Sekreteri, Meclis,! yeniden 53 bın 

!erin göııdcrilnıesinıll'n nıııksat İmn Romenler Odesa • ni lıal ve imlamızda bıdık temi- mekte.1 ihtirnz ~tmck icop 
dan sürülmeleri liizııngelen Alman-! nı için hazırlamakta olduğu ım· imlasında da birlik elde edilmiş ı eder. J lepim izin kofnnuzdd 
tar meselesini halletmek ve İran hli. I Önünde çok ağır la lugati bitmek üzeredir. olacaktır. Büyük mikyaata bas- 1812 Napolyon 5eferinin ha-

Parti, VekiileUcr erkanı, Garni. I . ld k 
zon ve Meıkeı Komutanlan, Em- j esır 8 l 

kümetlnlıı bütün hüsnü niyetine rağ. İ • d .1 Lugatin hazırlanmasında ~strt tınlncak olan ll'ıgat bütün mek· ı (Devamı ıayfa 3, ıOtu" 2 dr\ 

n:en mani olamadığı Mihver erıtrl- ı zayıa t Ver 1 er imli Jugati ile bu Jugatc karfı ttee~p~te:r=c~t=e:vz~i~o~l~u~n~ac::a~k~L~ar:_. ---~~~=~~~~=~=~~~ katarına nihayet vermektir. -
niyet l\lud'\irü karşılamıolardır. 1 

\......,,,,,_ --·-......... _.!, 

~.!'!-..'! .. #!!.!.~! 
MeyvacıhQımızın 

9 Rus f ırkasındaı 
tek kisi kurtulmadı 

,,.A:~.~~~ ~:~~~=:\f:':..m: Almaı hava kuvvetleri~:··~~":~:::.:~:~~;: t~~·t Taksilere 01 35 
~~~~ik bir mesafeye kadar gelmlo. bu .. yu"k kayıplar verdı· ~:;:d:~~r:k ~:~:~ı;e~;!:ı~da ~~ /o 

1 (Dııvtıttu •altf/e 8, •İJWn 4 dı) jlmlll vahdeti temin edilebileceği ı d 
(Yazın ı üc1i •tılıifemvdı) gibj geniş mikyasta nctredilmek· z a m y a p 1 1 

Alman taarruz lıtlkametlerfnl n İfg-al edilea yerleri fÖtterir harita 

Prenses Nevcivan ebedi /C Askeri vaziyet "l 
m e d fen ine dün ~erke d if d i 11.k-.-t----f -du......;r;;.....u_m__,u.1 
_:. . .. --- ·~ ı ara ın 

O•aaı:t.ı uıaue merHlmindeD bir iatıba 

Rasların . dayanmak lausu•und11 gösterdikleri 
ınafla~/11./cıgeti takdir e.'m•k lazımdır. Anlaşılı· 
gor lcı Fransanın lıezimetind•n ço/c i9i dersl•r 
almıı bıılıın11taktadırlar. 
Yazan : General Ali Ihsan Sabis 

ESKi ORDU KU!t!ANDANI,ARINDAN 

dnnlaıı tawfınclım bile kat'i bir şe. 
kilde kestiı ilcıncz. A iman • Rus harbi bnolayınca 

altı yedi haftada kat't netice. 
nin alınablleccgi ilel'l ailrüldilğü 
halde heniiz böyle bir neticenin alın .. 
mıımış olması ve yıığmu .. mcvsırnl • 
niıı gelmesi baııı mü~lealara yol 
açmaktndır. Altı yedi hafta tahın1· 
ninin ne zama?l ve kimler tarafın. 
dan yapıldığı maliiın ohruaınakla be
raber bunun ciddi bir ınütalca ve 
iddia olması vaı1d değildir. Esasen 

Mecidiye köyüadekJ hi.tireaine harbin nasıl bir is~kamet alneuğı, 
tevdi edilmitıtir. ı ilk büyük Ye ebemmıyeUi çarpıllm•-

( Dt.'11amt ıa4ifı ı, ılit1111. r tlı) lardan evvel, iki taraf Ba:kuma 

Geı·çi bugunkü •mulıaı ebeler Le. 
ıılngı ud ve Moskova önlerinde yapıl. 
ıııMkhıys:ı da Sovyct mukavemetlcıi. 
ıinlıı hcııUz kınlmadığı, ynptıklaı ı 
nıüdufıınlaıla ve bu arada fora edil. 
mckte olun nıuknbll taan'Uzlaı-la sa
bittfr. Esasen Sovyet topraklıırıııın 
bucağı bulunmaz derecede geıılşlifü 
ve dağınıklığı harbin taıuamlle vo 

cabuk bitmcstne manidir. Bu geniş 1 
(l)eı;aıı ı aalıife t, ıiitu11 I iı) 

Bakışlar..._ ___ _ -
Gazetelerimiz ve derın bir bahis 

BiRÇOK Avrupa ·mcııeliıı 
fsviçre. gazeterile bizim• 

kiler arasında tiın,.ek gibi göze 
vuran bir fark va.rdır: Onlar 
birinci sahifelerine haber yeri• 
ne yalnız fikir yazaıı koyarlar. 
Bizim gazetelerimizin hepsinde 
göze çarpan serlevha ve resim 
lcalabahğı onlarda yoldur. Bir 
yazı nerede b&Jlara.a orada, nİ• 
hayet yanındaki sahifede, sÜ• 
tun afmadan biter. İç ve dlf 
haberleri her gün, her zamanki 
yerlerinde bulursunuz. «De· 
vamı 3 üncü aahifenin 5 inci 
ıütunundu İfareti onlarda 
yoktur. Fikir sahifesinde fikir, 
haber aahifesind~ haber okur• 
ıunuz. 

lfin don.rusu Avrupada «ga. 
ııtetcıt bunlara derler. Ötekiler' 
<.ı.~Y\ICUYI\ avak üıtü haber ye· 
tlflıren kaldırım gazeteleridir 
ve amme dü,ünceai (dkanu
rnumiyc) Üstünde hiçbir tesir
leri yoktur. 

Bizim aenç zazeteci nc .. limi:ı 

Pegami SAFA ·-··· ........................ . 
matbuatımızın ananesi hilafına. 
bu sokak gMctcciliğini aevmİf 
ve to.klid etmiftİr. Türk okuyu• 
cusu bu cırlak Nhife tertiJı:ne 
o kadar ahfhrılmıfhr l.i haber· 
lerini aon sahifeye koyan, fikir
lerini bllJa alan bir gazele çıksa 
kimse yüzüne bakmaz. Yazık 
lci "" zengin ve en ciddi gaze• 
lerimiz bile, bu mizanpaj cur. 
cun sına bir rnarif et .aymakta 
ötc~ilcrlc ittifak elmiflerdir. 
İnr:llkrcnin, Almanyanın ital• 

M 
. , 

yanın, aca:-cıtnnın, hatla Bul· 
~tanın it;barh gazeteleri ara• 
•ında hu a avı 'ı bulacıtlı sahife 
fekiller~c tf"'..ndüf cdcme:ui~ 

Ben bir ga:ı:ctc çıkarııaydınt 
Jie 3-'~ilac.-ıktım? F.lbeHe, bd 
scr:e\·::~ ve renk :ılnrrculıuruna 
alıflıril,...j' o:CUyu::' nun itiyad~ 
le mÜc'\dcle edtocck kadar biic 
yük bir nrmayrm yoksa, Tür., 
lciyede revaç buln kötü ıisteoırı 
me uya~tnr.; fakat, kenef\ 
kendir.:?, ideal 1-i: caıete "'"i.t 

(T. t ıcrlr·'~ıı ç•,•i,i?tiz) 



~--~ Sahife : 2 

Yüzde 800 ihtikir ( 
\. 

Askeri Vazi~ 
• Şarkta memur meselesi Filips 
1 ntillap dairesinde tetkilı:att~ bulunan, Kars mebuıu Ethem 

İzzet Benice Son elgraf' da birkaç makale ile çok meydanda 

müessesesi hakkında 
tahkikat yapılıyor iki tarafın durumu (!uran ve cızu ! yakar diye kimsenin el sürmediği mühim mem

leket dertlerine de temas etti. Bunlardan en mühimmi, Şark vİ• 
liyetlerimiain kalkmmıısım alakadar eden memur meselesidir. 

Okuyucularun baıtarl'ayacaklardır, evvelce gerek bu sütun
larda gerek Şarkta yazı yazdığım zamanlar bu dava üzerinde uzun 
u:z:lln durmuftum; ben de demittim ki, doğudaki memurlar me
selesinde, yepyeni ve cüret ıahibi bir zihniyetle hal·eket etmek, 
vatan bir kül olmakla beraber, Şark viliıyetlerile Garp vilayetleri 
arasında mevcut olan farklan zaruri olarak kabul etmek lazmıdır. 
Doğu kalkınmak, yükselmek için tetebbüs sahibi, faziletli ve mü
never pnçlere muhtagtır; Barem kanunu ve memurluk mevma
hmız bugünkü hnllerile bunu temin edemezler. Doğunun bakir 
ve i'lenmemİf yüksek yaylala.rı, gençlerin can ve gönülden kop
c.akları ca2ip bir mevzu haline getirilmedikçe, nasihat ve ağdalı 
kelimelerin bükümleri sıfardan pek farklı olmıyacaktır. Ayni 
mektepten çıkan ayni u.lahiyetlere malik olan hemcinsleri ma
mur ve konforlu yerlerde nöbet değiştirmeden oturdukça, Şark· 
ıaki münevveri, Ankaranm asfaltı, İzmirin Kordonu, İıtanbulun 
JstiklaJ caddesi, bir mıknatıs gibi çekecektir. 

Cihad BABAN 

• 
genış 

Fllips müessesesinin İstanbul şu
besinde yapılmakta olan biT lhtikAr 
hareketi F'iyat Mürakabe Teşkilatı 
tarafından tesbit edilmiıtlr. 

Aldığımız malumata göre Filips 
:ıniiessesesl 16 kuruşluk küçük am
pulleri 100 kuruşa satarak yilzde 800 
ihtikar yapmı;,tır. 
Diğer taraftan Fillps acentesi 

Helyos şirketine ayni ampulleri 16 
kıınıştan fada fiyatla satmamak 
f}aı·tile 16 kuruştan aşağıya satmış
tır. Dün her iki müesseseden alınan 
ampuller tetkik edilmi!J ve bunlarda 
küçük bir numara deği~kliğ'tnden 
başka bir fark olmadığı anlaşılmış
tır. Müessese hakkında tahkikat ge
nişletilmektedir. 

Rasla,.ın dayanmak hususunda gö&terdikleri 
maflaf Jakigeti takdir etmek lazımd1.r. Anlaşılı· 
gor ki Fransanın h~zimetinden çok igi der•ler 
almış bulunmaktadırlar. 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
BSKl ORDU KUMANDANLARJNDAN ................................................................................................ 

Nihayet iş 
olacağına vardı 
Kerestecller - EyUp 
otobUslerl seferden 

menedlllyor 
Müteaddit ceza ve ihtarlara ı·a~

mcıı, halka bilet vermeden para al
mak ve di• er Bclc·ıli nizamlara ria
}"Cİ etmemekte ısraı· cclcn Keresteci. 
ler - Eyüp otobüsleri seyrilscfcrJen 
menedilecek ve bu hatta diğer oto
bfü;Jer işletilecektir. 

RAMAZAN 
Eylulün 23 ünde 

İstanbul Müftülüğünden: 
23/EylUl/94 l Salı günü Ra

mazanı şerifin iptidası 1.)lduğıı 
ilan olunur. 

!klı•at haberleri: 

(J Cnct aahifednı de11ıım) yilk olup bunlar da mühim rol oyna-
ülkenin herhangi bir köşesinde mu. maktadır. 
kavemcte devam edebilecek bir kuv- Bu dhetleı· herkesçe ma!Um olduğu 
vetin mevcut bulunması harbin bit- için Alman genelkurmayının lıunları 
rnediğini gösterecektir. Habeşistan. istihfaf etmesine imkan tasavvur o
da. Geıııclaı· mıııtakasında hala göste. hınamaz. Kızılorduların buıı;ünı:? ka. 
l'ilen mukavemet, orada henüz bur- dar rluçar oldukları zayiat az. değilso 
bin tamamile bitmeriğine delil oldu- de, Sovyet Ru~yanın g<miş toprakları 
ğu gfüi me,;elit Ural dağlnrmdıı, Tür. tükenmez knynaklan, bitmc.z in~an 

klstnn Bozkırlnrında veya Kafkasya. yı~ınlurı o kadar çoktur ki bu zayl
nın biı' klişesinde rlevam edecek bir atı adl!t itlharile telafiye inıkan vcr
mukııwmet de bu harbin bitmediğine mektetlil'. Maneviyat me0 ele:üne ge. 
alamet olacaktır. lince, Leningrad ve Moskova gibi 

Napolyon, 129 sene evvel Hnzi- mi.ıhinı merkezler mi.idafaa edildikçe, 

La,., stı•k Ve Çl.VI• geldi Hında Şaı ki Prusya hududundan, bu mesele ön safa geçemez. 
Nieınen nehri boyundan hareketle 7 İki taraf orduları karşılıklı çarpış. 

Mersine yeniden 1500 kadar Eylül 1812 de :Moskovanın 110 kllo- I mıya devam etti~çe,_ her ordu ıçin 

67 Yazan: 
Belediyedeı 

KANDEMiR 
Kara gümrükte 

otomobil lastiği gelmit:tir. rlun- metre garbinde Borodino meydan 

1 

hedef karşısınılakı duşmaru imha ct
)arın nakline yakında başlanacak. muharebesini kazanmış ve !12 lıin mektlr. Bu imha işlerinde hangi ta. 
tır. iaşe müdürlüğü bu lastikle- kişi zayiat ..,·eren Rus ordularının rnf i.lcı 1 ~ideı"SC .01 1ıar?in neticesini 
• t · ı· t 1 · • d b' h f şarka ı.Jovru çekilmeleri üzerine 14 kcndı lehıne temın etmıye mılvaffak 

rın evzıat ıs e erını e ır a - o • _ 

k d ·k 1 d kt" ı Eylül akşamı Mo;:;kovaya girmişti. ol· ı Bu imha ınuharebelerının .......... ···························-··· 
Pa anın Efganlstan &efahatlnden Emtr 

Abdullahın da haberi yoktu 

taya a ar ı ma e ece ır. yapıldıkları yerledn ehemmiyeti yok 
Bundan başka madeni e!lya Bu sene harp yine Hazirnnda ba~la, .. f k 111 ·k . d : 

. •w. . . · clı. iki buçuk a ,,.eçti. ı.ı Eylfıl gel. tuı , a at os ova ve Lcnıngra gı. 
b.rlıgı namına da bır mıktar çivi dl' Al 1 Y 0b. ,' f d 111 k Lı ıki Lüviik harıı endüstrisi bölgesi 

B d T bl i U ,. .... Jü Jü 1 · · ; man ar on ıı· na ta a os O- • _ . • 
e en er yes mum ıuuı r - ge mıştır. vaya girl'meclller; belki üç ay niha- Sovyetle~ için çok muhlmdlr. Bun-

yapılacak stad 

ğü tarafında.~ .Karngümrük.t~ yapı- * Soba borularını mı topla• yetiııdP de i ·e , ecckler ların istıhsal noksanını hariçten ge-
Cuma giiııü de burarun en büyiık ı lah Handan göı·düğü bu büyfik hüs· lacak olan buyuk .s~dyom ıçın baş- mı\>lar 7 - Kış mevsiminin yak· - g r ınıy · lecek malzeme ile telilfi kolay değil-
canı:inc, cuma namazına gittik. İh. nii kabul onu cidden mütehassis el- l~nılm~ buluna.n ıstımlak ~ıuamele- )asmakta olması sebebile soba ve Fakat evvelce de izah edildiği V(;'C. dir. Bu yerler ne kadar uzun müd-
t1Yar, aksakallı hocalar bile fevka., ınişti. ısı sona ermiştır. Kısa hır zaman h b l f ti d b' "k hile, ll.foskova, Leningı·ad, Kiycf gı. det mi.idafaa edilirse o nisbette har-
lade lıih'ınet gusterdiler. Bunlan ı .. .. . sonra inşaata başlanacaktır. so a oru arı ıya arın a ır yu bi büyiik şehirler ve merkezler harp be th•vam kudl'etinl muhafaza etmek 
giırup te mfitchassis olmamak elden he~uı1: ıı~~sştaannın bu se~.ahntınden, • s~l:ı1e başlamıştır: Murakabe teş- ordulımııın hedefleri değildir. Jle. mümkün olUl'. 
gelmıyoı·. . g ~ .a glclecegındl·n Af- Adlı)'edeı kılatına yapılan ıhbarlara uaza- deC anc·ak düşmanın seyyar ordulan. . 

• . . - • . vlu ganıstııııda, Emır Amlınullah da da.. ran bazı kimselerin soba borusu . . . . ı Herhalde Sovyet reJiminin mer~c-
Cumaı tcs1 &-üııu aynı canıiln a - hil ld w hald h' ld Q lik 

1
. . . dıı. Bu oıılulallıı mukavenıetleı l k - zi ol:ırı Moskovanın on üç haftad:ı 

t1unda, Buh:ıra Enıiri aleyhine Bu - be.· 
0

• kugt u A'f e . ıç nıscndın ha - Ste te pO ISe ımalıne yarayan saçlardan ve l'llarak harlıe Jevam ederııiyecek bir terkedllmcmlş olması Ktzılordulann 
h ·htll~l ·ı 1 · b" ·u · 1 n ~o u, ganıstan ° sıra a tam l b l d l d ki h 1 · il 1 · b b' i · l ara 1 ~ cı er nın .ır mı n.gı o - manasile kapalı bir kutu idi Dün a h k t mamu oru a~ an topa ı arı a e geur nıe en ar ın net ce::1ın mukavemet derecesini gösteren bir 
du. Bu mıtingde benım de. bır kaç ile alak .. bet' . k: dy a are ve bu suretle fıyatların yükselme- 1

1 tnyln eder: lıu arada ele geçecek ölı;iidür. 
" .. 1 kliwi · · ttile a ve munase 1 ~u tur e. H k · ., Ş ... f d 1 l b" "k h' 1 'kt dt tak 1 

S< z soy eme g mı rıca e r. ncbilecek kad k dl h d tl . J . ır aışerute oturan en e a ın. s:ne "ebep olduk arı dnlaı~ı mış- ı uyu ~e ır er, ı ısa mın a ar Yağmur ve kış mevsimlerinin te-
Kür<>ıiye çıkar çıkmaz, toplanmış de kendi il~i ~n u u ~n ç~n- da bir kadın, ayni evin üst katında tır. Komisyon bu hususta thaki- ıı:afertn göze çarpan timsalleri olabi- Birlerine gelince bunların doğuraca-

olaıı üç dört bin kişinin alkış tufanı ı m~I Pa,.ayı Şn ~ yaş?or ... ~1e- oturan Nazmiye adındaki geııç kızla kat ba lamıstır l lir ğı zorluklu bir 'taraflı değildir Her 
«ayanı hayret bir mahiyet almıştı. • . ~m ~n . aıııynn og u geçinenıedig~inılen bir ün kızın oda. a ş ~ • · . . . . . · 
• B d k ,,.. beklenen hır mıı;ııfırrnııı gibi Jıarc- k _ d 1 k g 'kl * Beyoglunda bır murakabe Bu harbi, geçen senekı Fransa ıkı tar:ıi, aynı zamanda buna taham. 

Mc_ntt-~~k ahrtfiık cod,,"uım: al hine ket etti. Oradaki Afganlı me.ınurJıı.r ksında abgı a_ sdaıı ı .'dıı;utrl~tb;8tııkıış, ı bürosu kunılacak - Fiyat mura- harb1le mukayese doğru olamnz. 1 maı etmiye mecburdur. Kışın her iki 
u t.:..lı lım ar arın ey b .• k. 1 a ın u yuz en şı .. c ı ıı· ·avga. .. ~ .. ~ • f b 1 d - • 1 b f 

açwm agzımı, yum um gozumu, soy. ya tu uşmuş ar ıı·. .. - • _ .. •. ~ d .. .. .. " 1 u emrıva ı ;.arş1sında herhalde şa.

1 
t 1 tl kabe te<>kı'la·tının Usku"darda aç Fran anı:ı •l;ı gunde maglup olup tanı u un ugu vazıyet mu a azıı-

)edim, E-öyledını ... Ve yıne alkış tufa şırnıı~ o~a~aklaı·dı ki; (Kimsiniz, Nilıa)·et vaka polise aksetmiş, ka- tığı büro faaUyete geçmi' ve iyi mütareke talep etmış olmasına b~- ya. ç~lışıı: ve buyuk taarruz haı·:ke~ 
i k(l ··de ·n lim Burada ı neJ"eye gıdıyoı•;:;unıız, hanJ vesika-, k 1 -ı·· .. 1 k d 1 1 Ş . I ld d'I . t' B 

1 

karak SovyC't Rusyanın mtıkııvc>nıetı_ lnı ıçin baharın ve vazın musaıt 
nı arasınr a ı·ııu n ı t • ~ ) c·l. el' ., p • ra o a go uru en a ın arc aıı ere- netıce er e e e ı mış ır. u se· . · .. . .. 1 .· 1 b kl . n·· t. .. 
b' k 1 w "tenk'b A.fga nız... ı an ı:rc aşanııı voluını f' b f <l Jlıı C f h k t b I B wl h d d b' ni tukdır etmek şupbeslz haklı bn· gun eıın e eı. or sene suren 
~ı·tay n.ıadcag~n1

1 ' mu ' ı en • • kesnwyi akıl cılemem.işlcı·di. · Pu"a ıtyei t~ se er c po a c:re a aıe ı epe eyog u ci etin e e ır h:ırekett1·1.. fak~t Fran~n ve o za- geçen Cihan Harbinde de böyle ol-
nıs ar n g eceg ın.> . "' P m ş ır. b'. · · k -I ı t 1 . ' " · . · 

Cernal Pa!;!ıının, zevcesi Sc:niha IIerata. gıc11n.ee de, kale kn;ı~sından 1 Cürnıüıne-;hut Üçiincii Sulh Ceza uro tesısı aTa •. aştın mış. ır.. munki lngiltcre oı·dularrn<la kafi clc- ı muşt~; bununla. ~eraber iy.ı teehı?. 
H. nıma yazdığı bu mektubu, Afga- içeri gır~r. gırmez doğru vahyi zi - mahkemesine verncn Şerefiye di.in * M~:ot tevzıatı - Şımdıye recede tank ve hava kuvveti yoktu: ~dllınış ve giyclll'ılmiş ordular ~ışın 
ni~tanın Uus huıluduna yakın viHi- ~~rcte gıtt• ve orada Ank.araya ta- ı ynpılnn duruşması .son onda 31 gt.ıı l kadar vıla~etçe yapılmakta olan oıılar motör ktıVYetinin yeni ha t'ple .da~ı taarruz ve ha~~ı~ın. bu vazıyet;.. 
~et merkezlerinden Hel'at şehrinden :ıırn olunan llk Afg~n Se;ı~-t Sultan miidclet]e hapse mahkum edilmiştir. mazot t~vızatını~ ~~ndan .~on.rn nııc;ıl. biı rol o?'Jlıyabileceğini o ıu~an t~kı noksan!ndan ıyı ıstıfade ~dehi
vazımş olduğu ikınc.i bir mektup ta- thmed Hanin, hcnuz K.ıbıldC'ıı l{e-ı * ŞiLE:Li NADİR H! SE.Vl!.'YE I mıııaka lıman reıslwı maTıfctılc takclır etnıemışler ve bu huussta ı~- lırler. 111.ı :J/16 .loşında ~uslaı ~r
kip cdıyor ki, onda 41a şu saudarı {'rek Beratta bulunduğunu habcı· lllAHKÜM OLnU - Rir ınudclet yapılaca -;.ı haber alınmıştır. maki ılavrannıışlnrdı. Sovyetler, bı. ıurum 1stıknmetı~de taarruz. ede~ ek 
okuyoruz: aldı. evvel Şilede blr cinayet işlenmiş ve * Kadıköyde havagazı tev- !akis, motiir kuvvetini her devletten E~zlncana kadar ıler~e"!i~l~r?ı. Eger 

Hcratm iyi karşılandık. Emir Derhal onu buldu ve uzun uzadıya N'aclir adında birisi, karısılo gizli 1 ziatı _ Kadıköy hava~a2.1 ı;ırke- evvel takdir ~t.nıişleı- ve Kızıordulnrı ikı tarn~tan ı:erlıangı bırısının harbe 
Amanullah Hana bır telgraf yazılım. göı'iiştüler. münasebette bulunmak üzere bir ge. tinin tevziatı hakkında aliikadar bunlarla teçhızde çok ileri varmış- devam ıçlıı lazım gelen v~!lıt~la~ı, 
Ş ıdi o telgrafın cev bına iııtızar O zamanki Afgan Hariciye ~a _ ce e~ine "İren İ o:mail adındaki hem k 1 b hb l 1 laıdı. malzemesi, ham madde ve~aıresı tu-

~ - ma am ara azı ı nr ar ypı nııs- kenlrse veya manevi ciheti sarsılırsa cd • ruın.> zırı - ve KrnJiçe Sün'yvanııı babası şt nı<ini ölcliirnıüstü t Bı. .hb l .. . k ·h Geçen sene Fransanın ın:ığlülıiye-
\ ç.ıncu mektubunda Paşa, Emir Mahnınd Tarzi Han, Umumi Jlar~ Nadirin A[•ırc'cz~da glirtill'n mu_' ır.. 1 1 ar ara gore, şır et ınu ti, Sovyetlere mi.ihim bir ibret tr'}kll 0 zaman işin şekli ceğişir. 

A .rnllah Handan aldığı cevnptan esnasında Şııııırla bulunmuştu. Ce. I hakemesi Jün bitirilmiş, 18 sene mud telıf semtlere ~yrı ayrı. kuvv,ette Ptmiş. ve alınan derslerden irtiçade Eski Ordu Kumandanlarından 
ş• .d b ılı e<lıl-or: m:ıl Pn-şa lıudurlıı vnrınca, uııki dPtlc hapse nuıhkiinı edilmişse de gaz vermektedrr. Tahk.kııta .ıaş- 1çin onlar yeniden bir sene r;alıfimış. Emekli General 

Lıniı· H:ı:ı:rctlcd beni misafiri yinl Kralkeııin kardl'şi ele _ fyi lılr ~ ukarıtlaki sebep hafifletici snyı1a- lanmı~tır. ln;·clı. Fr:ınsaya niııbetle Rusvada ALİ İHSAN SABİS 
Jıu ol~~· k ~al ul bJyıı~t'.~orlnr:. J{c. te.:;acliif eseri olarak_ Ankarrıya gi. rak cezası 12 seneye indir11nı1ştir. .,.. f rik kuvvet ve mesafe faı-klan da çok bü-
nıall h~:ıııı. ılıtlraınln l\.ahılc gon<l~- dt•n sefaret heyetine dahil, hiıı'lr 1111 • ute er ı ı - Ç lvlnfn kilosunu 175 
:rılnıeklıgınıı JieraL 'iallsınu emrcdı- Jcylı sefirle tıernher Heratta inıio (ı ---.. . ,., ı • '7Y •ı k t bı 
)'O•lnr. !.la'} Vczıı,lcn ıılılığım ıııek- İşte bu genç, Cemal l'a~:ıııın Hernt~· • " Cevat Nızamı zmıre - ı emennı er - uruşa sa an sr 
tuııl cA:f'gunistaııu rıi.lvasıılatmız l l • .. .. 1 Bır romanc1m1zın a r .......................... , muhtekir yakalandı ' • . . • • . ge ış nı gonınce, atına atladı, Kf-i . 11 • t t • 
h rıı meserret ııv~rı ı ıtllmış ve bile gitti vaziyeti nnlath Ç k • M g 1 1 . Y • K dır (H •) H ı1 
fovkaJııde mucibi meserret olma~tur. ın~"en He' rata. -'o"ııerek .; • o \geç. eser)erı acar Ve ı·zmfr Ticaret ve Zahı'ı·e Borsası apılmaSJ JStenilen an a, ususı - ac ar 
Zatıalileri, -Zatı Hazreti Pııdişn11iııin nıillah Hanın '.l:.~karıda' ~:'1hısret,t!~iam- A} eski İs- kariyesine bağlı Karagüllii kö-
nusafil'l hüsı olacaksınız.. Dostları. davet mektub p ,,., ı"'d. m an c ay a Komiserliğine tayin edllen bir yol yünden Hasan adında birisi kaza 

k d 1 l . fi d d- t unu aşaya get t ı tanbul Ticaret Odası Umumi Katibi k"' l . . k . . . k'l 
ııız, ar eş er nız v cu unuzn or Bunan f1 e . d C 1 p • •• d .1 k Cevad Nizami dün yeni vazifesine oy ermı gezere çıvının ı osunu 
g zle muntaz rdırlar,> diyor. bil h ~ ~tnettl e ema aşn Kft. fercume e 1 ece başlamak üzere İzmire hareket et.. Beşilttaşta Yenimahalle Orta- 1 75 kuruş gibi fahiş bir fiyatla 
Paşa bu mektubunu şöyle bitiri -, e ar e e . ntlştir. oyuncu 11okağı sakinlerinden c..lan sattığı tesbit edilerek mevkufen 

yor: Ce'.'1al Paşanın Kabildeki hayatı- b kÖ U d lı' k ı· · mu"dderu· mumilı'gve teslim edilmi"-
«Millctimtzin mevcudıyetine niha- nı, yıne, en yakını ve aziz dostu İs. Romancı arkadaşımız Esad Al! ey J n 8 il' ar ımızden aldığımız blr T 

yet V<'rmek için alçakça tedablre te- met Beyden şöyle dinlemiştim: Mahmud Karakurdun Cilmhuri. açılacak sergi mektupta 3i-3ğıdak1 ı,ikliyet ve tir. Yapılan araştırmada mubte-
ct efiki. • d J tt.meııni<le bulunulmaktadır: k' · ınd 13 kilo da ~ı·v·ı bu vessül eden diişmanlnrla çarpışmak _ Paşa Afganistanda bir m;·ı'dde' Y r mız e neşro unon eser- ırın yan a .. -

1 1 a b. h n ld ğ d ' • leri, ·Macar kltapevleri tarafın- Önilmüzdeki cuma günü Beyl~lu, Sokağımız yll1.ln toz, kışın da Junmuştur 
ç n v si ır sa aya na ~ u -um an çok üzüntülil günler geçirdi. Nereye d - 1 k Sanv. er ve Eyüp kazalarının müı:ıte. ramur de""'ası halinrledir. Kı"ın · 
dolayı bir kat daha kesbı ku,'Vet C- gitsek aklımız hep Anadlllnda d O an tercume o unma arıusu iz- v ,. .,, .. Gedlza SU getlrlllyor 
diy?rum. Cen~~ı .. ~ak _ümit ettiğim zaman Afganiatandaki y~gAn/i~~ih. har olunmuş ve Macar 'Matbuat ı·ck hnyvan sergisi Alibey köyünde bir dere !ıalini alan sokağımıza 
nctıceye vasuluımızu milyesser eder_ bar vasıtası İngiliz ajan 

1 
~ 

1 
ı Müdüriyeti .Ankaratlaki '.Matbuat açılacaktır. nakil va:;ıtası giremediğinden Gedi:ıı (Hususi) - Gediz be-

,_ d' · dü t • sıyı 1• rıe e Müdürlüğümüze müracaatte bu. ç· ) b•k "' d kömür ve odunlarımı.ıı .ı:lebap lediyetinin ve rahs,kan halkının ae ıren ımı nyanınn en mesu ve yazın Rusyadan haber alabilmek it en ) agaClll 80 y 

bahtiyar insanı saynr.ağım.> . gayrinıilınkiin olduğundan ister 1Ktn 1 lunmuştur. :Matbuat Miidüriyctl, sokağı başından evlerimize ha. yardımile kazaya 4000 metre u-
Cemal Paşa Rusyııdan Afgan ısta- mez yalnız İngiliz a. b k .., Esad Mahmud Karakurdu keyfi. d Ü c t Ü nıal vasıtasile tıaklettirmek mec- zaklıkta bulunan mikyas ma de-

rıa geçerken, orada nasıl karşılana- duk Onlar 1 O Jans akir~nı o .ur- yetten haberdar etmiştir. • Y burlyetinde kalıyoruz. Müteaddit recesi iki olan Karapınar namı 
ğı bil i du Bu sebeple He ı · c a - zaman vazıyet Digv er taraftan o"l'..'Tendı'ğimize Oı·taköyde ı·. kele caddesinde İki defalar Belediyeye vaki müraca- k 

ca nı m yor · • • icabı - bize hep kötü habeı·ler · ı "' altında İ içme suyu 3 7 5 O lira ke-
nıta Vı!rrlıktan sonra. F.mır AmanııL ri.rlerdı' Bı'znn' d ğz b getı- göl'e, Almıın kitapevleri de ro- Kurdeşler apartımanırula oturan 9 ntinıiz bugüne kadar bir semere 

e a ımızı ı k i b şif bedelle asgari l 20 santim ve ' ça aç. mancımızın yine Cümhnriyet re- ya~ında Yılmaz diin snbatı ttzeı'İne vermem ştir. Kış gelmeden u 
mazdı. Bu fena haberler hem blzJ :fikiınizde çıkmış olan tiç nıına- bindiği çitlembik nğacından düşerek derdimize bir çare bulmasını pek çok mahallerde 2. 5, üç, Üç 

Bakış/ar ele~ ve kedere sokardı, hem de At. I nını tercüme için müraeaatte bu- başından ağır surette yaralanmıştır. kıymetli valimiz Lfıtfl Kırdarın buçuk metre derinlikten kazılarak 
••••••••••.......... ganıstandaki :t~lerimizi bozardı. 1 lunmıı~ludır. Yaralı Şişli Çocuk hasuınesinde IUU'undan bekliyoruz, küııkle şehre akıtılmamıya çalı~ıL 

Gazetelerimiz ve (Dı.ıvamı var) tedavi altına alınmıştır. maktadır. 
----- < derin b ·, bahis Tast1irin Edebi T~f,.ikası: 12 - 6 - tıi aşağıdaki deniz parçasının kena. I acayip bilyil yine başlamıştı. Ne ka-

Peoami SAFA ufuk ve manzaraya bir balkon rınrla h~r. yıgın_ golge halinde. kny- 1 dar sefil evlerdi bunlar ... Hep~i ha-
••••••••••••••••••n•••• .. •• ~ID· fl)QJ(111~1X1 ~IJ[;W~"D1U'1f ·bı h·k1 olan güzel tc ı,ulmnk ıçın deı·ınle~en evlere bıı· ke-ı rap, biçare şeylerdi ... Kimisinin ah. 

ı d " gı a m ' • mız, d h b kt ~ d · • ·· d bi olmamn gururunu M a UY• asfalt bir yoldavdı. Ayaklarının u _ ı·e a a a ı ve gor ugu şey en şap duvarlarından tahtalar fırlamış. 
mıyacakhm. Gazetelerimizde, ~ R Ol~ Al n cunda butün bir. semt kademe kadc. ı ıu~tı. 1 tı, kiminin kiremitleri kırıktı ve 
makale olsun diye, felsefeye, ~ U T... ~· • • ~ ıne dir.ilmiş evlerle dl'nize doğru inı. I yyk.nnun dinl~~?idci sula~·ınn gö. I lıepsiııin lçin~e .. sefil yatnklıır, yırlık 
lisana ilh .•• ait bir sürü yazdar yordu. Bu, kiiçiik, avuç içi kadar dar nıulmuş zannettıgı bu evlerın hepsi yorg-arılar, l1uyuk bir yıkmtının an. 

yazan • Ahmet Hamdi TANPINA? lılr cleniz parça,,ıydı ve kapaııık yun ayıl!nlıkt.ı . ve i.is~:lik yan lııik .ve I kazını a~ı<lıraı~ m?bllyı.ı. par~aları 
çıkarken, dünyanın bugün al- • 1 , ııısll gece saatinde nerrden ge!.rligı şeffaf _ ıyıce seçtıgl koyu renklerıne vardı. Çlg, garıp, bır aydınlık adetn 
tıru üstüne getiren fi.kirlere pek .............................................................................. bilınmiyen donuk parıltısile deniıdcıı ve kalın nesiçleriııe rağmen şeffaf - on.~arı içlerindl•n. aydınlatıyor, çok 
az yer verilmesi, irademizin ömrünce büyülü bir eşiğin önünde ı gidiyordu. ziyade ma~;i halinde bir madenle doL pel'delcriniıı altını.la bütün bir hare. muşahhas ve zalım lıir macera salıL 
dışında kalan büyük sebepler- adımlarını tecrübe etti, fakat lıer Bu nutk-u hazırlamak onu biı· nevi durulmu~ bir havuzu, lıir kaç mavrtıı ket bolluğu çalkanıyordu. Hayır bu 

1 

bi yapıyordu. 
den sonra, bizim mesleki anla· defasında, içinde vaktinden evvel u. rahata kavuşturmuştu. ve gemi diı·eğinin arasından tnbli e~lerde ~~.\b~u~lah Efen<linin tabay. Hemen hepsinde siyah, ateş gliz.lü, 
7Jtıma.zın ve mesuliyet hissimi· yanan bir taraf onu bu ı?Şİgi 11 tla. bir paı ınaklık arkasından seyreJılı. yul ettiğı sukunetten eser yoktu. iç.. son derece zayıf kediler, uznn ve sel't 
..:n kifayetsizlıgm'•. dendir. maktan, ileriye geçmekten menetti. vazıyeti art1k eskisi gibi görmuyor- yormuş hb8 veren bliyükçe bir ha- ler}nde bulunan~ar alıo;ı!mış bir ya-, kıllı boyunlaı ı eşyanın etrafına bir 
... O bütün ömründe bir küçük tered - dıı. Zihninin blr nokta üstünde ı:ar- vuzu andırıyordu. tagın,. ma~.deye ıstlhales~ ~·arıda k~l- vicdan azabı gibi halkalanmış köpek. 

Nasılsa göremedim: Nadir düt ve şuur jestinin olJuğu yert]c fettiği hıımnı.alı gayl'et idct.a onu . Abdullah Efendi geeenııı sukünetl mış hır vucuda bahşet.Uğı .o dcı::n ler, tünedikleri köşelerden geceyi 
Nadi, bir yazısında, bu dünya- dönmfye mahkum ettiği hlr bostan teselli etmışti. Vakıa eski benliğini ıçinde bu manzarayı doy~. d_oya sey- hazzı, Abdullah Efen~ıye gore .. b~ - ı şeamcUe dolduran insan balnşlı ku~-
nın büyük meseleleri -kanla ve dolabı oldu.> • kaybetınenın . ~za~ını içinde lıiı· bı- r€tti. Yavaş yavaş 0 da sukunet buL yilk nğaçl:ırın kendılcrlni gunun tar vardı. 
ya mürekkeple- müthiş bir mÜ• , Buraya kadar olnn kısmını pek çnk yara>;ı gıbı yııı~ duyuyor<lu. Fa. muştu. Yüzüne ve ellerine çarpan - meselii bir ş:ıfak veya akşam vakti 
naka~ tneV%UU olurken, bizim beğeniyordu. Acaba Servantestcn vP kat bu da geçecektı; cElbette buna serinlik sanki onu beraberinde taşı. gibi - iı;t'snai bir ı;aati ic;inde fdrnk En korkutucu bütün bu ~ylerin 
- "'hmed~ ı' cd• ı"le mı", «t» ı"le Don Kişottan bahsetmell rnı'ydı', ne da alışırı.m, dtyordu. 1nsruı n_~ere 1 dığı çok zararlı ve tl:'hlikell hlr şey. etmelerinden duyabilecekleri saadete karmakarışık, dünyamızın mantıki 
~ " "' nlı~ınaz kı Zat"" h t ..ı il l h ı h t t kta k k nfınnıından habersiz altıılta, üstüste • k b k b" lüzumu vardı? Kısa kesmek daha hol ' ... >. "'' aya u7c ~ını z den ağır ağır, fakat emniyetle boşal. enz yen azzı, a ma n ço uzu -
mı yazma tan at a lr fey • Lu kapalı claıreııln asıl mucızc -i bu tıyordu. Kendisini gittikçe iyileşir tılar. olmalarıydı. Destiler içinden kor-
konUfmadığımıza isaret eden idi. Yalnız bir noktayı anlntıııası ıii- 1 k d • ·ı . d'? E d' • . 1 kunç hoı·ozlar ötiiyor, pPrdelerde a-• zımdır. •Ilu mufassal ruh nıakineı;i. a ışm? egı .:nıy ı. • n sev ıgım z bulmanın verdiği hafiflik içinde tek. Abdul1ah Efendi bunun böyle ol. bl 1 k 
bir fıkra nefretmit; dünya me- i .. . . . . ınohluklal'ı hı.e kııybetmiyc alışım- rnr bütün bu olan biten şeykri a- masına çok hayret etti ve deınir caylp asmalar, bir r ne enetlenmiş 

1 1 • • h"'I~ lf b • d ıı n en muhlm tarafı ıstıkl'ııh lııssıy. vur mu u ., G 'inle ·ce ·l , ' • '. v sarmaşıklar ve diğer nebatlar canla. 
ıe e erınm a a a a esın e ol- di Abdull b b" .. k bi . t'l t' , 1 • ~ z · '.t 1 

• a~ al'<:a,_ sene. ~abınırı gl'çici hır oyunu acldetmıye korkuluga dayanarak şaşkın şaşkın, 
dug~wnuzu anlatmak istemis.. 1 h. a ~yu r mıs ı '. ı: .~.. !erce gurnıemı;;e. mutlak, kat'ı bir blle başladı. •Evet diyoıdu, evet gecenin bu saatinde kendisi ...ıbi u. nıyoı·, konsolların üstünde ı·aflarda, 

a sız bir mlstık, Aşk btı mlı;tısı" .. ının rrurbet ·,.lnde yaşa ı 1 . '. , ıs• nt'"'bul ve ı'ptiıl"·ı bir dı'nı'n f tı' 1 e Ah, öyle hir yarama ve öyle "' ı.. m ya a ışınıyor hellı k1 bunlar, içklnın ve asap bo. yanık duran bu evlere bakmıya baş. ~.. ... e ş n 
gayeı:l olmuştu. Fakat Abdullah aş. muyuz.? Bana gelince kaybettiğim ki v d 'w. b' h' d' A 1 d brmıiyen "hayvanlar acayi,p jestlerle 

ı,• y ra ız dokunmu• k" par kı k d ld r .. ki 1 . • zu ugunun ver ıgı ır ve ım ı. r. ıı ı. d' 1 . 1 d 
ır a m a v ı - ı tedeokı' am~r en ıze etmrtıkştıt h l'eıı lil.l r şeydi,i yani kendimi hlı,:bir nınıan sev. tık ,geçti. Şimdi herke..~ gibl ben de Şimdi yeni baştan biraz evvelki ı ın enıyor ar ı. . 

maCını b~z daha bastırsaydı, ... nznrasına a ı · a amın me m > Fakat bu duşüncelerle ge k dl 1 b"t" t f · · el Abd 11 h Ef d k dl k dl d d . . ... - en ın geceye u un e ra ın ıçın e niifuz ve derinliğini kazanan bakış- ı u a en ı en ·en n en 
bizi, hiç değilse beni bayılta- e emıyordu... ~ ıstlkrah yılanırıın 1 ç.recek vakt.i yoktu. Olan olmuştu. yü.zdüğü bu sakin uykuya emanet lnn bu c>vle>•·in içindeki acayip ve yine korkmıya başlamıştı. Yuvarlan_ 
cak ka<lar azhrap verebilirdi. topuğundan ôlesıyc ısırdıgı adnm-, Şimdi yapılacak eey bir iin ()Wel eve <'dcbillrim!> Fakat hakikaten etraf esrarlı harrkı>tlPdn mana ve ritmini mnk fizere olduğu uçurumun kena -

Gününde açmak azmile bu dı ... İş~e bu hayatın .. ikin.t'i f~ciaın .. > ı yetışmek!i• .. tekr~r adımlarını sıklnş. uyuyor muydu? Abclullnh Efendi, yakalıyordu. E~yayı dalgın uyku- rında tuttuğu sonv çalı veya. sivri taş 
derin bahsin fİmwlik üstünü r Bu kndar psikoloJı ye ~rdı. I tırdı. Yurumc ıle koşma arasında lıura<lan uz:ıklaşmaılan evvel en yük sundan uyandıran, çizgi ve şekille- parçasmm da agırlaşan parmakln
örtelim. Haral'etle son cumlele1·1 hazırladı. sendeliye sendeliye karanlık sokak. ııeği kenıH hizasına kadar çikan ve ıfoJ dt'.'.ğiştiren onlara adetn para- rının arasından kaymakta olduğunu 

Heyeti umunıiyeslle nutuk hoşuna Jara daldı... sonra :kat kat ayaklnnnın ucunda, doksal bir hayat ve ifade veren o (Deı•a;mı vrır) 
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- SiYASi VAZIYET. . . .·,.. -

Kış ve harp 
ve sevkiyat 

S on günlerde İngiliz matbu• 
atı önümüzdeki kıt mevsi

minin harbi durdurup durdurmı• 
yacağı meselesi ite ziyadece mef• 
gul bulunmaktadır. 

Bu gazeteler fU muhakemeleri 
yi:irütmektedirler: Klf meni mi 
Alman ordulannıa harekamı dur. 
dumuyacak, bilakis bunun deva· 
mım kolayla~tıracaktıl'. 

Bu münasebetle yine İngiliz 
gazeteleri tarafından Napolyonun 
Rusya seferi dabaı ince ve esaslı 
surette tetkik edüm4tir. Bımdan 
alman netice fUdur: Napolyonu 
mağlup eden ve Moskovadan 
öteye ilerleyemeyip geri dönnııye 
mecbur eden semavi sebep kıt 
değil kı~ olmamasıdır. 1912 se
nesinde Rusyada ender göriildü
ğü vedıiJe kı~ şiddetli olmnmıf 
ve bilakis mülayim gitmi~tir. Ça• 
murlu yollann ve bataklıkların 
tiddetli soiuktan donarak ordu
sunun ağırlığını geçjnniye müsa• 
ade edeceğini ümid eden Napol
yomm bu hesabını bozan ortalı· 
ğm donmaması ve kışın ya.ğmurlu 
yahut sulu karla g~mesi ol-
muştur. İngilizler kış mutad 
vechile tiddetli ve donduru-
cu olduğu takdirde Alman • 
lann harp edebileceklerini giz
lemiyorlar. Fransarun askeri 
muharrirleri olan Generaller dahi 
eski fikirlerini deği~tirerek lngiliz. 
leri teyid etmiye bafİam4larchr. 

Şimdi İngilizler müttefikleri 
Rusya111n mağlup olmamasını kıf• 
tan değil ailihımn tefevvukundan 
bekliyorlar ve bu hu.susta kendi· 
sine yardım etmiye hazırlanıyo..., 
lar. 

İngilterenin aabık tyyare imali
b Nazın ve timdiki 88'veki1 mu
avini Lord Beaverbrook umum 
İngiliz tank f abrikalanna bundan 
sonraki imalatın muyyen bir müd 
det için Rusyaya tabais edileceği 
ni bir tamimle bildinnittir. 

Zaten Amerikalılar dahi Rus· 
yaya klf harbi için değil geleceli 
ilkbahar harekab için yarduna 
hazırlanmaktadırlar. Harp bllJ• 
!ayalı on üç haHa olduğu balde 
Moskov konferansına gidecek A• 
merika mütehassısları ancak şim• 
di yola çıkmı~lardır. Bu heyetin 
Rusyaya gelmesini müteakip yar• 
dımlann tekil ve mahiyeti karar
lllfbrılacaktır. 

Diğer taraftan Rwyaya yar• 
dım ypılması yalnız imalatı yetİf
tirmek meselesi değildir. Bundan 
deha mühim olan mesele bu cı"bi 
harp mamulatını emniyetle deniz 
yollnnndan mahalline isal etmek 
tir. Amerika bunun için de ted· 
birler almaktadır. Bunun için an· 
cak 9imdi ilk adımı atmış bulunu. 
yor. Bahriye Nazın Miralay 
Kno:t Amerika:dan İzlandayl\ gi
decek ve İngiltereye mahsus harp 
malzemesini götürecek bütün ge
mileri himaye etmek ve bunlara 
taarruz edecek Alman tahtelba· 
hirlerile diğer harp gemilerine 
ate, açmak jçin emir verdiğini 
evvelki gün nan etmi,tir. 

Muban-em Feyzi TOGAY ................................................. 
Kandıra köylerlnde 
bir tutun kaçakcısı 
2& paket tUtUnla 

yakalandı 
Kandıra, (Hususi) - Kandi• 

Tanın Hacılar kariyesi Karagi!llü 
köyü civarında, İzmitin Mamu
riye kariyesi ııakinlerinden satıcı 
Rüstem İpek, devriye gezen kaza 
jandarmasının nazarı dikk.atina 
celbederek küfelerinde araşt·rma 
icra edilmiştir. Satrcı küfelerin
deki bu ewanın elma olduğunu 
söylemişse de bu şüphe zail ol• 
madığından yapılan ikinci bir 
araştırma neticesinde elmalann 
arasında 26 paket kaçak tütün 
bulunduğu görüllince derhal ya
kalanmıştır. 

Birçok zamanlardanberi usta 
bir tütün kar.nkçısı oldıığu tebcy. 
yün eden Rlistem ipek tevk'F, 
tütünleri de müsadere edilerek 
arlliyeye tevdi olunmuştur. 
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Ten bellik; i •tir aha t 

delildir. Tenbellik, in•an• 
i f yapmaktan daha ç o k 

fozla yorar. AVEBURY 

Tenbellik kadar jnsam yoran 
l>ir şey yoktur. Bir iş ~·npmamnk 
için bir kenara çeldlip esıı.lyen in. 
san, katiyen dinlenemer.. Din
lenmek ve diıılenmenlıı zevkini 
çıkarmak için çalışmak, yorulmak 
lazımdır. Çalışan ve yorulan 
ndam bir köşeye çekilip uzandı 
mı, hakikaten dinlenir. llalbukl 
tenbel bir insan, vazifelerini 
yapmamaktan ıztırap duynr, hn
rekct etmek üzere yaratılan ade
lcrlnl ve kuvvetlerini iııletemedlğl 
için aynca muztarip olur. Orıun 

!çın tenbellik, bir nznptır ve in
sanı çalışa çah~a yorulmaktan 
daha çok :fazla yorar. 
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TASVtai EJ'Kll 

SOM HABERLE 
ALMAN 
tebliği 

1 

' Parti Meclis 
Grupu toplandı 

(1 .... ..w...,. ck"-'1 

Maarif Vekili mekteplere =~ıns.:::;.s.·= 
(J ..., MM!-.. ._) n h • b • f ı 11 d d ı tuu müteakip küraüye ıeleta Ha-

l ~~kiti mu ım ır amım gon er ı =a~-:!~ı~~!:'~t:; 
Berliıı, 16 (A.A.) - Neşredilell o lan dünya aiyaai hadiac:lerinden 

Sahile: 1 

Tefrik•=•• 
Alman tebliği : - Almaa ha!" 

kuvvetleri İn~llia iatll s emllerl:nt h u.. 
cu111lanna deYam ederek Be'brıd• a.. 
dalarının garbında s(lndib 7300 to. 
nOatoluk bir ;peueıl pmlahıi batır-
nııılardır. . 

Dün gece biri nakll~e gemi~ı ol -
mak üzere iki büyük duşınan ticaret 
« emisl 1nglliz sahilleri açıklarında 
bombalanarak yakılmıştır. 

hua111i tebliğ: B 4-- • • •l''- J • J t J L- grup umumi heyotiai mufassal 
11 inci, 27 nci ve 34 Oncü Rus o~- U uunlm aenenın 1 1' U.e1961nue aıern/ge izahatla h.al:>erclaı dmİf ve bazı 

dulanna men!up 9 Sovyet tüınenı- k k d l k h t' ı ta f d .L 1 ~-nkl 
nin İlmen gö111 mıntakasında imha o unara uvara aşı aca a ıp er ra ın an "1JU mevzu ar - B.y\m-., l.'Tiıredin. Muhascbecl-ı &ın . .. Fakat blllyors~n ya ... ~ 
ednmiş olduklan bfldll'fllyol'. Ankara, ıt (Bııawd muhabiri.. &dllrllyorlu. Ttır} mDJeUnln üzerinde eorulan •uallere cenp. ye, hiç olmazsa (mestOre) den bun. pirinci, evde ~n~ı:rorl~r.) . 

Ömer MJln canının •ıktldılaı çehresindeki 
Slkınb va luz•rmad•n anlafllıyorclu 

Diğer dokuz Sovyet tümeninden mizden telefonla) - Maarif Ve- kuvvetli, yetişkin, bugün olduğu lar vennişfrr. lara alelheaap blttr Jıra versin. Hacı Nurı Beym •• aefteriJlcle9. 
de tek fnsan sat kalm:ımıştır, kili Hasan Ali Yiicel 1941-d eı'lıi yaıın da bayat aertlillllle Hariciye Vekilinin izahatından Dedim ... Dü~ündü ve: • Tallı Paşaya ait- .clicer bir fıkra .• 

Fia cepbelinde den yılının ilk deninde mektep- durabilmesi, "'elecei'in büyük a - aonra srup umumi heyeti. ru.zna- _ Olmaz ... Fakat, töyle muhase- 7lne, aynen ve lıarfııa: Şimali Afrfkada Sollum cephesbı. 
de, Alman kıtıılan tanklann mlba.. 
bereUle bir keşif hareketinde bulun. 
nıuş ve dilşmnn hatlarına kadar iler
lenıi lerdlr. Çetin bir muharebeden 
sonra Tobruk clvarında mOhlm bir 
tepe işgal edilmiştir. 

Stokholm, 16 (A.A.) - Onega ve lerin blltGa amıflanncla ayni sa- damlan fb.n • .ı. nl&ılarımwn meeinin diler bir macldeüni tq- Mc!J.... Beııim ma&11mdan mahsup (Merhum, valcl.tM . pek •erb'U 
Ladoga eö11eri arasındaki harekatı) manda okwımak ve okunduktan çalıtkan, bilgill, ahlWı ve kuv- kil eden M..U.. mebusu General edılmek ea.n, lnınlara (yarımtar ve hürmetkardı... Dahiliye .Nazın 
alaka ile takip etmekte olduğu Hel- sonra mektep duvarlarına asılmak vetli olmasına baithdır. Kendinizi Naci Tuıazın hükumete tevdi et- Ura) nnıD. iken bir sabah erkenden benı eviM 
-"nkı'de du~ünüldilfune göre hare· üzere taıeı.....-e bir tamim ctinder. talebelik 11hhat n TUiftnlıi aBla Jd .. ) t k • • · .. dedi ç~ıl'ttı. O uman, Necmeddin Xa&-
,., w "-J' mit o ugu aua a ?tnıun muza- ""'ı"-mell kl, L- ,__._._.""'ıtı ,,._ lanın Yer bat.andaki evfrıde otura. ket harbinin l:&)'eleri ynklnımak Ü· ı mi•tJr, küçük gQrnıeyin. Çocukken Ve L • • t' .uu '"' uu .,...-cı ,,- L.a 

,. gençken de bftyftk olmak mftm- ı•el'eaıne seçmlf ır. pan adamın eli altında, (otuz bin yordu. Ben de onun evinden 1Nr e'I ıe~irhuek~t, ıu noktalarda yapıl- 11_!~1!~~i;:;~~::~:~ ~~~ ~:: kündilr. Okullarınızda rahatça Jhtikara karşı hükumetin ne altın) mestüre parası vardı. aşırı bulunan, Doktor Abdıallall :e.. 14 cylOlcle Şimali Afnkada hava 
nıuharebcıkrlnde ve hnva dafl top. 
lan tarafından olmak tizere 8 fngf. 
llz tayyaresi düşlll'ülmiiştür. Alman 
hava kuvvetle>rl zayiat vermemiştir. 

maktadır: nt>nln ne kadar kıymetli oldujıı, çalışabilmeniz için milletçe yapı. gibi tedbirler almakta olduğunun Ve yine düştinmeli ki.. bu :feda- yln evinde oturuyordu";' alda 
Garpta içinden geçilmesi mümkiin hocalann her dediğini yapmala- lnn fedakarlıkları anladıiınızıı i izahını iatiyen bu takrire cevap klirlığı yapan adam, bir muıfdf!>t Uana bir şeyler mnar am 1Mf. 

Olmlyan Ornı(lnıar O_.ft&ında. tJk d · dlkk t 1 vermek irin Ticaret V ekili Müm- sonra bir sabalı, fifre telgraflan rulkeo, valdtalnln kaplJ'l VW'ank: ..... 1 n ve mlltema erıııne a lnnnnıış bulunuyoruz. Bu ana - Ö ,.. h ben' k '.l'al"t.. T 16.t' 

in~liz tayyareleri diln gece Al. 
nıanyanın şimali gnrbiıdndc m{ltend · 
c!lt noktalara bombnlar atmışlard ı r. 
Bllha sa Hamhu~da sivilkr arasın
da olü ve yaralı \'lltdır. Gc-ce aTCI· 
Jarı ve hava dafi topları dil~mnn 
bombardıman tayyıır<!lerlnden doku. 
ı.unu düşilrnıü~lerdir. 

Cenupta Svlr nehri 1st ik
11

met n<le, etmeleri tav iye edilmekte ve ta. taz kmet künüye gelm~ ve a. kendine cötüıdüğümde, ı arıı • - a • ... 
Finlandiya fırkaları, Sovyct Ka. mim eu satnlarla bıtmcktedlr: yışm icap ettfrdiki disiplini ve yat pahalılığı ve iht:knr mevzu· una oturttuktan ııonra: Dile se lcnd ğini duyar duymu. 

rPlisinin meı·kezl olan Pcıtrosnvodska Yer yuzünde şimdiye kadar gö., çalı §knnlığı elden bırakmıyacağı. !arının ehemmiyeti bütün mcm- _ H.ıcıl~ Bana, blr lira versene. - Annecığlm. 
kı•· rillmemlş bir savaş oluyor, m • e&e ı a a&a ar etmıf ve nı nye mu c-oıunre•, ko.,tu. Kapının anilnde, annesi Wr 

doğru ilerlemektcdır. 11 nıza güvenerek bu ders yılmda l L t' ı·L d • 'h t Dem U ••• Gayriibtıyari guldfiiu - ı D1~e. yerinıl n fırlıyaralt kapıya Dıx.,.r taı-aftnn Alman .... atı, i l l i h ' d hn ini b 1 dile 'm f dl . ld w k d b .. ., • 
"" d l etleı birb r cı· n ıç acıma an .. p ze aşaıı ar rı · er erJ o ugu a ar azı zum- _ \'nllahf eahı' ~öylüyorunı. .,..,Jer 

8 
yluyordu. O da: Dagoo golü ile Estonya ara~ın a 1 d .. ' .. f .,-~ 

d ı"gn releri de töhmet altında bu un u. Denı- tul?... - Peki . pt>ki .. söylttinı ... O, iUL kliin bulunan "'orm oc " asını • • E T ı 1 h ~D 
le muvaffak olmuşlardır. s o v y r a n ş a 1 ran bir hidise ()lması itibıuile Şa~ırdım ve: diğın tribl yapar. 

Dagoe ve O sel adalan henila Rus t & h t t & n mevzuun çok et1aflı ve çok açık _ Heni bllmJyor musunn:a? .. Ben. Dı~ordu ... Annesı gittikten Mnra, 
ların elindeilır. Ruslar, bir ihraç a- olarak jzah edilmesi hizumuna de>, bir lira ne arar!. gı-ldt ve: 
meliyeslni defctmış olduklarını bil. t e b 1 ı• gv İ f 8 r B t 8 t t 1 itaretle evvela ha.yat pahalılıitını - Bana, yarım llra olsun bul. - H cı !.. dedi... Annemin, ba. 

Meyv•cıhAımızın 
terakkisi 

dirmcktedlrkr. g 8 ve ihtikarı tevlid eden amilleri, Deyince, para çantamın )·an ve bamdı.n kalan ııeka ılecldl.}·e War 
JIOSKOVA, 16 (A.A.) (1 inci sahifıdı11. CÜHM) l kapaklı bır g3zünde, bir kiğıda sa. bır a.yiı.:ı urdır. Bu aylığın, onun •k harp 1 ıonra bunlara karşı amması ge- r·'ı olarak sakladığım bir yarım It- n~dırıoc o kadar kıymMi "ar k.i, Amerl a V8 So bl';:.ı D bntün gu·n ranı.n altın ve mücevherleri k t db' 1 · 'h t bu ,. 11 

vyet te Jgı: - un, u • re en e ır en ve lU aye nılık .. ıı İngila altınını göıumden ke>r.dislne ne kadar para verı r e l~ln ) B h · e tek ıı hcd ldd tl' muharebeleı Tahran, 16 {A.A.) - Para ajanın k'" bik t ·ı ld ı • 
0 

Y' Nevyork, 16 (A.A. - "a ny m cep ·u e ' e ı bildiriyor: gün u tat a ı e ne yo a çn l· çıkardım. v1:rılsııı, onun yerini tutmaa.. ay· (B11ıma.kaledım dıtıtımJ Müste>şarı Ralph Bnird bugun de - cereyan ctmıf r. • . tılmakta olduğunu izah etmiştir. Peki. htını, b:ııının altında saklar: Bu 
b ize de n aaip oldu, O fidanlıim mişlir ki: Cumartesi cfiııll, 15 Alman tayya. Paı lıunentonun 14 eyl(ı~ ıarihll ıç. Vekil, ihtikara mevzu olan Dedim. Yanından çıktım. GOya bir maatı al un adnm, kendisine seç ... 
daha kapısından girince, Beledi- cSoıı günlerin hfıdiseleri kuvvetle resi düşürülmüıtür. 10 Sovyet tay-r tlmaı~da mcbuıılarclan bıı1 k h~n~d':.; m addderi ithal eşyası, m emleket arkndaşımdan .bittabi kendim !ç1n- tırlyormuı. C_liıdarıının sana ven~-
yenin nasılsa bu :İfe çok h immet göste

1
·1yor ki Dlrlcşik Ameriko Dev. yaresl noksandır. ~=r"~~~rı e~~~~salkarlamabha~;: bu~~:m:sı mah•ulleri ve nihayet sanayi ma- hnlınıya ~itmişim gfül bfrnz vakit meslni ricll edlyOl'. Valdenin, tu i~ı. S.-L-.t...!g·ı·, oradft hakikaten, feıı- !eti haı·be "irmi"O mecbur kalacak - ku ı ı R " .., 1 l k b ı ek ı'r\n aı;.,r ağıl' odama gı'rip ne bakıver n~u • "" " Sovyet baYa vvet er umanya. lcnp eden altınlar hakkında deveran,mu atı o ara üçe ayırmıf ve un. ger. rm ' b' • 

ni ve ciddi aurelle -aı ••• Uaiı ıö· tır.> ---·- da, l\nlas, Salina, ve Köııtenceyi bom il V l 1 b" b . .. . d f t parayı çıkardım. Avucuma koydum De•!ı ... JiRlbuki o, o derecede ~ ~ •••••••• - .. - etmekte olan şayiaları Ma ye ez. ann ır trJ uzenn e ıyat eza- vııı yine ni';ır alhr giderek yanına diğı valdtımıtn bu anur.una yerıne 
ae çarpar , ve İmanın içinde m~m- 's vyet Rusya da malamışlardır, rinden iatlzah etmiştir. yüdüne imil olan i.niwrı tnhlil girdim. Yazıhanesinin üıerine, önü- gcth mcl: içlıı, ai~. olduğu makama 
leket namına büyük b ir iftıbar O Alman - Rumen kıtalan Odesa ü. Maliye Veziri Golsayan ıu cevabı 1 etmiştir. ne bırnkl.Jm. b.r cmh d~ vereb lırdı ve bu mut. hasıl o lur ve eaerin biniaini de S O ğ U k 1 8 r ceııne bır hücuma teşebbüs etmİf- vermiştir: 1 Vekil bundan .anra ithalat ef· Eiılip b:ılı:aralı:: her ay saniye g~~eo ge\irilip """' 
herkes tabi.tile llayırla yacı.der. (1 bı"1 aalıifdn cüwm} lers~ de,. bu hucu~lar,. karada ve Hanedana alt tarihi kıymeti haiz yasının menşelerinin de çok paha- _ Ihı 1nı:ili7. be... hlblnc teslim 'ldilırdı.] 
Nit~~. ~u ~yır~ yidetm ek t u alan yaşamaktadır. Fakat denızde .:S0'~et .. kU\'11etleii tarafından elmaslara gelince, bunlar balile ve Iı olduğunu, orada da maliyetin nl)e, 'gnıilms.tyerek zile hllstı ve Bu da, diğer bir fıkra .. tabii, •Y· 
vazifeama fİmcli b u autunlarda ya- bu hatıralar arasında da kay- püskürtulmuştur. Gülüstnn sarayının müze olarak ay. artt ğını. beynelmilel nakil üc- 'gelen odacıya, Ca.vit Efendiyi gon- nen ve harfin Pil: 
_ __._en bir ödevi ödeyenlere d- ..ı ·ımesı" :..ap ed ... n kııımlar Est-0nyada, Almanlar, cumartesi nlınış olan büyfik salonunda muha- ti . . .. d t z s'gorta dermcsint emretti [:\1erhuın, SadJ'Rzamdı. Ayni r.a-
_. euı "" " O l d b ' · thrar hare f · re erının yuz e 0 u ' ve 1 · il i J k d D hOI Na•ırı ~ mah :....:..-1. 1Nz d d malda gunu, ese a asına n .. -, aza edılmektcykcn bu saray, etro - .. . . . t.- <:avlı'! Efendi, bir po s s vt o- manda a, a ı Jıe ... ..... ... 

_. .. .,..-ı e UJ' d a vardır. ket.i yapmıya teşeb~ils ctm~ş~crdl~. fında ve> bflhassa miize 11alonunda u~~e~ler nın de f~a teza.yud eb mi eriydi .. e Nazırın evinde )'atar- !:r:.ılıınmordu. 
nasibedar oluyonn. Kı.şan asıl müşkülatı her ta- Alınanların dört naklı)c gemı ıle hır ba .. lanmış elan ta irat dolııyısile tıgını rakamlarla ızah etmış~e u d Blr sabah, DahUlyeye ait ıifrel~! 

Büyükdere lidanlığl ~ler· 7afı çamur deryP'iına çeviren, muhıibi batınlmıştır. Dıgcılerl ha-ı bu• elmasları toz v: toprak altındn sebeplerle birçok ithal maddele- '·Ayni zamanda. wı·dlğim paraya goUlrmliş, Sadaret makamında \en-
de Ziraat V ek:Jinin. d~ zıyaret yollan çegilmez hdle getiren sara uğı·atılmıştır. Bu suretle. tnar. ve herke in :matmabi nazarı oluak: ıinin daha hiçbh ihtıkara ·nevzu cllni stirmlvC'l'ek, ye>lcğinin ceb:ndcn dlsınc takdim edf'rek, emrile, yaza. 
ederek, bu ııü:ıel e~en bır. ~at_ da- yağmurlardadır. Kar da, do- ruz akim kalmıştır. muhafaza etmekte tehlike gciı ülmOş olmadan ccif• kıymetlermin bir, llç (lf<'rldlye) [J] ç1brdı. Rrnirıı h:ıncsinln kıl~ı cihetine oturm~ ı.. faydalı hale getırmek ıçm !~~ na nazaran daha ciddi b:r mô.. Sabah teblii i \C bunlıır dn 16 ağustos 1941 tarı. iki veya üç misli arttığını aöylıyc- ~arım inR"ilİZ lirasının yanına bırak- hım. 
eden tedbirleri tavıiye ettıgını nia addedilmek icap eder. Di- Moskova, 16 (A.A.) _Bu sabahki hinde Mflli Bankaya naklolunmuş - rek fiyat te-reffüünün bu kı mının tı .. ca~iıl Efendi gelmiştl Onn, ,u Her zaman, şifreleri ahr almaz l 

__ ..1 k u luk d t ı tur ld ı ,,. kemaU dikkııtle okızy up, akabmda gazete ıı:nıe o um ş • A ğer taraftan şunu a ıınu ma- Sovyet tebliğ : · tabii ve gayri kabili içtinap o u- l'tJlr Y<'tuı: 
V ekilin bu fidanhkl~ alikt. amd aur ma1- lazımdır ki Alman OYrlu8- 15116 eylfıl .,.....esi kıtnlanmı.1 bu. Diğer bir mebu!I şu sözleri söyle. g~unu izah etmi .. ve bundan sonra Al bu paıaları. Ph-fnç alacak- h:.ıvale ctn k ili a ındayke:n, bu ._ 

olması aynca memnun~ye 
1 

- au Rus cephesinde 19 tiln, cephe boyunca muho ı·ebeyc de. mıetır : ki fiyat temevvüç ve tereffiıler'nc 14 91 

1 
o-· . . ... fer bunların sntırlarına şöyle \)r 1 h 

1 tlere sar· k h · k 1 (11 (lfuidi J" ), o tm-ihte o çfm goz gı:zdirıyor . ~e h P 'ni iş ,.. • ı C:ptir. Böy e ayn' 1 ı harL' esnasında birço mu n. vam c.tmi§lcrdiı. dlcpımizın hükume>te ·arşı o an knrşı mu'"cadeleyı" tebaruz •ttır- Ü 1 d b' d 1 
· b. akit h d r w ~ lı ı r · l t drr, o·rn; bir .,,a·n idı l •ınl oı hı. ern e ır ::ı ın-fedilecek para hıç r v e~ rebeler vermi~tir. Bu seb eple 1 Rumen kıtııları Odesa civarında itimadımız tamdır. Bankanın da dnğ miştir. " b r Oa ı alt n n beşte b'r lık, bir ıkıntı veya bir dü ünce ol. 

olmaz. Hele para bü~ü t~sa. kışın hdas cdeçeği müşk ilatta inımncn ve ma!zcmccc ağır zaylnt ıı.ı yoldan a ·ı ılmıvnca 'lntı şüphe et. M lek t mahsulle-r' n;n fiyat k nıcti f ha: olııp ııtrmi 1. nı,.cı J duğu ı:.e:ılllyordı. .•• 
edilerek, yani bazı ışlerunız. d. c b'ır kat.yet g 'o'rmek do;"•ru ola- ve>rnı.şleı·dh. mlvorm. Mnliye> Ye>zlrind n büt.un em e- 1 - (D ) 

} "' mc•buı;lnrın bu elmasları ne gÜnÜ zİ- Jannda ki tncffüc am } olan se- geçerdi. «1'411U ıl 
old 1!u gibi, ziynete ve a ayışe Londra , 16 (A.A.) - Kebct vo b I . . ht . ı.. ····------- · .. ··-···-···-·--·-· ·····---···----···---·· ····-· ı k 1 maz. L d b 1 d ki h Y"r t edcbfleceldeıinin tesbitJni rkn ep e-n ıza an sonra yt"nı m "l· L:apılmıyarak sarfed' ece 

0 
ursa, Ruslara ııöre ' IJ..eni~gra kınb:rna arkuz ldu un bu <liahni"'lte cdcıım.> •ulô cJaha tarl. da ikf"n kıymet ko-faydası '-•t kat fazla olur. A ) • cnın ı;:o ru o ugu l' ıı • 

K.. Moskova l 6 (A. · lrandakı' A lmanlar nuldug· unu pirinç, fasulya, not. t. ~ t' f k alel• 1 Bununla beraber bu şehlı leı ın mll. 
Yemif agacı ye ı? .ır.m_e ' P ravda gazetesi bnşmaka e- dnfaa~ında zan! c td gortilnıedl '' BerlJn, 16 (A.A.) - Yan resmi mer<" mek, yağ gibi ana ihti llÇ 

umum afraçlandırma ~sı.nın e~ s~- sinde şöyle yazıyor: gıbı pek yakında Almanların c!ıne bir merıb:ıdan bıldlriliyor: maddeleri üzerinde bundiln bôyl 
rnere veren bir ,ubesıdır. Turki- Hitlcr Sovye-tler Birliğjne duşeceğ'ni giısterlr hır emaıe de n ı h b ' ö ihtiklirın işlemettine imkan bırnk • • 'kl'nn'ı ve topraklan her h b' k D R b urnya ge en son a erıerc g re ._ 
yemızm ı • k taarruz etti •i zaman ar ı ·ış- yoktur. on havzası, u ynnın aş. Tahrnndaki Alman kadın ve çocuk- madığı &anaatinde bulundui"•unu aldığını ifade etmiştir. 
türlü mahsul yetiştirrruye ço tan ve hatta sonbahardan ev- lıca sınai mıntnk:ılnrındandır ve Al. lar1n l'I eyllıl (aT!)an1ba t"Oniı hare- ve çünkü bu maddelerin istihl Aık Bu me\'zuun bırkaç Vekaleti musa.. 'ıtt•ır. Yemi'c gelince, artık 1 b't' w • • t l · d'yor mnn'nnn huralannı ele geçirmek ket ctmeleı i takaı·rür etml .. tir. Bun. k d d • r· ti 

bu mevzuu ele olrlıklarını, İktıa"d 
Vekalet nin hususi fabrikalcuca 
imal edilen pamuk ipliğine. kaput 
b t>l.lne el koyduğunu ve diğer 
mensucata el koymıya salühiyet 

ı t ve 
1 ırecegını .ı ınım e ı - ~ mınta asın n a azamı ıya nrı ala. kadar eden umumi klsmı uze-1 1 awgı•.. ezze d ı · R ı_ 1 içıı\ fe"kalade gayıet earfetmclcte Jaı· Tahrnndakl Alınan l'lr 'W•! men. I 

o mahsu ' yanız ~ du. Şid t ı us .ışının ne o - olduk1,"ı ı "o-rtilnın'-·diı·. " ' ı-; tnvin edi miş ve bir taraftan d11 1 r ndc Ba.ıvekil doktor Refık Say-kl • endiren ve 1 l k d 00

1. " ., 'A"'-' ı;uplnrile birlikte ve 'l'urk·ye ~ olu ile ... 
veren ve çocu arı ımr dugw unu A ınan ar ya ın a 

0~- Ofislerce bu fiyatla müba a ba'"- daın dahı" heyete esaslı izahat ver 'kül' 1 ktnn K H l Al Almanlaı·, G4 ton nğ ılığında ve memlcketlenne döneceklerdir. 
.J.lendiren bir me 

0 
ma eeeklerdir. ıs ıt er - . lımmış olduğunu ifnde e•miştir. mi .. tir. '"'6 • • l m a11da.. ren l k · w k k ınfirettebntı 13 kı"1iden ibaret bir hO. İran betaet ıöıteriyonnu' oy çıkrms, h11ıyatım1Z ıçm eze ~· • manyasına açı •. sogu ve ço. cum arabaıımın znptt>dllmiş ıMuğu. Pnnıuk jpliği, kaput bezi ve 1 -fol..ümeıfo bu beyana~ı grup lann ·b·m·n...!len' ıın..1.-a germı,br. k . •"vıatıı .Jnn haşka Londra, 16 (A.A.) - Reuttır: 1 l d ,_, fik 

c:n um ~ büyü .uısan '-"<'" cı nu b1ld ıınf l!!'rdiı. Bu l..uvvcttc L!, a t> umum mensucat üzerin •&ı umumi heyetince mütte an ta•-. d kt sorsam-ı, · · kt" 1 .. fo kova rad ... o:ro, İran hukGmeU. d Buaün hangı o ora bir şey getırmıyece ır. hilt'um arabasına ilk olarak tcsadllf ı• " aikayetleri yerinde bulan Velril, v;p olunmuf ve aaat 20 e riya-
1 em1t' in, me'kül•tın bı141:ıda g(e!- Mukavim 'e mcun P.us as· edilnıi~tir. nin, Dilyük llritanya \'e So\"yet Rus. İktısad ve Tıcaret V ekaletlerinin ıetçe celseye nihayet verilmiştir. H } vı· 'd • ti' ya ile, mutabakatını beyan etfiii şe-d;ı;.; cevabını e.lırıı z. e e • Len'nı' korkutmayan fi ae ı L~•~- -2- --:...t 1 ff d 1 

.... k-~' " ~ • --• · - -... - ınll in tatbikınce ca f' i mez bir be. tamin) denilen nesnenin oerJn- soğuklar ve kar fıtınaları, Na· Londıa, lG (A.A.) - Bir taraftan taet.> goetermekle ittlham etmckte-
denheri, yemİfİ b ir nevi bu(D

1
undevay• polyon ordusunun vaktile Rus Sovyel mukavemet-.i &)nl 1 şıddct \'O dir. Sinemasırnn Açıhşı Şark 

Penses Nevc ivan 
dün defnedildi 

(1 i"loi ..Aif "'tÜtı d..-a) 
Cenaze Bomontideki köşkten 

T eşvıkiye camiine kaldırılmış ve 
namazı büyük bir kalabalık tara
fından kılındıktan sonra t..,bu t 
eller üzednde Şişlıye kadar ge
tirilmitt.ir. Ve oradan o:omo
bıl erle Me-cidiye köyüne nakle
dilmittir. 

kül ) a d dedenler bile u- yanın karla örtülü vasi ~!'ip- •ebııtı gliı:terlrkcın Alınan ar da llk İran famaıaen ippl edilecek 
İUlal cörüyoruz. • • raklannda uğradığı {lctcfsiz scğuklaı•ın ~ aklnşması ilztrlne bQ. Tahran, 16 (A.A.) Assoclated 

Biyükdere 7 emlf fidanlızmı akıbete Hıtlercilcn de uğra- t~ c~phe üıt'rlnde hilctıı~ı:a~ına yeni Press gazetesinin blld.rdı ı.1.- cöıe 
bu 1 __ ..1 h ttikt sonra on- hır şıddet vermite ben7.t)ioılar. İt 

1 
R •-ar m et e en • • J tacaktır. ~ Alman, Macar, ayan ve umE>n 

d an İstanbul halkının hak1<i1e ıs- • • r 1 hremenşugun Ruslar tarafından ı tebaasının hudut haricine t•kanlmn. 
tifadesine mini olan b az& ufak fassal ve umumı ~al~mat ve tahliyesi Almanlann )iare al Bock lnrı ve bu m~mlekctl' ait Elçtlıkle•·in 

d bah sede· mek !<\zamdır. H attn bız b u bap- tarafından Kiycfi çevirmek üze ·e kapatılmalan hakkında tf'vdl e lllen 

Cwa:>:e merasiminde Vali ve 
Belediye Re11i doktor Ultfi ~ .... 
dar, Mıaır konaoloau, merhume
nin zeYCi Ferıdun Paşa, hava ku
run.u mÜmeNilleTi, ,elnimızd ki 
Mısırlılar ve ailenin yakınlarile 
ke-ndilerinden .ryilik gören kal• 

Geçen aene, !!a)'ln müfteriler!ne takdim ettlti birfnel Yleyon vıı fev. balık bir grup hazır bulunmuştul'. 
kalide ıaheserlerle buyük muvalfakı Y<'t kazanmış •• halkın raibetinc Val, Feridun Paşa, bava lem .. 
mazhar olmuş olan Şark sinemaaı, 1941- 1942 yeni ainema menimını mu, belediye ve diğer aile doa!.ı... 
19 EylOl cuma güne akııamı at yor. n tarafından dokuz. çelenk gon-

tefek noksanlardan a dah J bir ta ~siy ede bu- Gomelin eenubu şarktelnde yapılan fn.,mz _ Rus nota ına 1 '1 f lıln-
lim. Bir kere bu fidanlıktan ge- ta wa esa~!danl k .. düriyeti taarruzla birleşmek için Kremenşug 11ahı larafııı<lan vaktinde v~ap Ve-

Muhterem müşterilerini memnun etmek emellle hiçbir fcdakih'lıktaı. I derilmiş bulunuyorda. 
çek!nnıiycn Şark sinemasının !nal muduı ıyetı, buhranı hazır müşl,ulitı- Önde Tehir b~~osu ~tem 
ıta ıağmeo bu 11ene dahı, büt n alnenıa meraklılarının takdir nazarlarUe hava~. çakı~bOT, adr a abn tç.eg lı"•oerr 1. • •• l h h n.; bir vatand~m h.'llacagız. l 

1 
mu ' tnmtakasında da bil' ılerl har(•kcti ., d l n t şı guze er a ... 1• .. f z1a wa~ alanlara i:;tcr1crse rılmemiş olması o ayısı e rnnın ta. f 'd d 'le t • hay ı ,,,__ a ca ag T ' ki • te ktedl Kr ~e k ı an t e arı e ınesa . 1 .ıc. ""b bi d'lane emuru da gönderme· yapt :ırmı gos rm r. ... n ınem'l !';"' !ine arar vcı in 1 lr. 

tür Bunun icin ya fıdıtn ı15a - r ı m k k , ır Dnlcpf'rın şark ::ıhillnd blı Tahrana bugiin ainy· orlar 
• h l t balda yi üstüne almalıdır. Çün Ü m ~ end t tri şehridir "<' Naz lrr ıçin t'- • 

d a r gitmek veyıt ut 
5 

an .. .. ed L- it e- Tahran. 16 ( A ) l\fott flk • t "d" l"Wu"ııe mu"racaat et- sad, Buyukder e ner Ç~f •• Y. hen ıı !) eti haiz bir kopnıt- ı t kil bi 
1 :ınraa mu ur ug -- l b kuvvttleri yarın r lkte Tahrana __ , _ lbmıdır. Bu da bayii kül· mit yetiftiren bü~ ve su5 ~ .... •

0
r etnıekted 'r, Kiye! ve IA'nın:rrad n cekl rdir. 

f._tl' • ld..O.ı N-in bir..nk kimse· bahçe kurmak deii), fakat bu u m:ıruz Lulunduklan t hdld"n gıttı\: v --- -··------
e ı ... O --

1

-r-· r- 1 b 1 h Ik · ırw -ı ye· valıaı~"t pr~ cin ett x.ı doal'u ol ki ....._ l b ,,.,.. k"lf t • iht' ar edememek- stan u a mı yem• a :"'" '" , ,. ,.. ' 
er u u e ı ıy .. • • • al t arak fehrm her berııber bu ,<:hirlerin mlldafa nd J k 

t d'rler B una mulıabil rı.azı go- tifürmiye lf ır d k hiçbir z:ı:ıf e eri görulmemekte<llr. r 3 t a ~ 
1 

ddar muhtelif vasıtalarla fi- tı.rafını, görenleri· ha>'?" e ece Don havz sı Rus:" nnm başlıca a 
zu aç • d' sonnı r: .. ekna- surette, hem ~h guzel, hem bl . ld 
dan tedarik e !_P_t. b ~de gu·~·nu" mahsulü gu"zcl bağlık ve bahçelik nnyi mıntaknlnrından rı o ugun 
zarında bem pa-., em • k • B t · da~ Almanlar burasını zaptctmck 
geçmİf olarak satmaktadırlar. hııline gehrme tı_r. u e1menn~ ıçin çok buyük bfr ga} ret sarf ediyor 
Buna hal k lmamak üzere Bü- miz de nazan itibare a ınaca lar. 
,....: fidan~ğ7nın d a, P azarte- ohrrsa Büyiikdere fidanlıiı, lata~- Şimalli şarl-."i cephesinde cerevan 
si pazannda m utlak b ir sata, fil· hulun, e~ hayır~ ;e faydalı m u- eılen muharebeler esııaıımcln Mnre. 
L • liamdır O •aman esseselennden bm s1rasına geç- cal Voroşilof kuvvetleri 200 düşman uesa açmaıı • - • t' . k .. 
balk bol bol hem ucuz, hem ~e mek feref ve mezıye mı azanmı' tnnkı ile yüzlerce ot-Omobil ve top 

• etli fidan tedarik e t m•t olur. tahrip etm·şlerdir. Ba <' phedc dOş. 

isyan mı? 
(Radyo gazetesi) - Mihver 

ka) nnkları bugünlerde Irakta, 
Sulcymanlyede l enldcn hir ı ;t ıın 
çıktıl{ın b ldirmckte is~ler de bu 
h beı lerın ihtiyat kaydıle telak
ki edilmesi lc:ap etmektedir, 

e;:..my Bu husU9ta icap eden ted- TASVİRİ EFKAR mnnın zayiatı 10 bin kişidir. 
~- •• ittihanm da timdiki V alimiz - ---X -----------ıo-~----------
-~terem Bay Lôtfi • Kırdann B u-yük zabıta romanı : 7 O 1 - Demek Clay'a bir tuzak kuru. daki pis telkın!eriıılzin esa ız ol<kı-
muu yordu? 1 gunu bıldirmenlzi istiyoıum.> dikkat nazarına vaz.ederız. •w . - Herhalde... Eger bu mc dede.. D bıım: 

Fidanlıiın diğer bir elaıgı d~ 1 ~ ~ ı ~ lf ~ ld ııuıi timal meydana çıkucak ol ny. - Ah, haydut, dedi. Şımdl üçün. 
han · ajacm banai semtle, bangı .•, J'T_.. • 1 •· • 11 _ dı bu melctup auıe> ini g te :P cu nü okuyalım. top:.ı.ard. ve ne ıibi prtlar al· - --- - - L ·_•J - - -- r - - Clay'ın mermeı'lerl fazla ııu ay a Bu, Aı on ruin hapıshanesi mü. 

da• si ve .......,_ - v A- J - • • satt gını ıdd·a edecekti. Mt:ktuııtnkl dur ne yuzılmıştı. 
tmda yetifecepe D' esa 

1 

t -'~ ~ BULENT BULA K.. ' Ibarelert! dıkkat c>tUniz mi; aııkı c!ıfuhtercm mudür, etraflı rehberi olmama1tdll'. V a- eı;kıdenberf beraberce bu gibi \lcı u , ını, H piı>hane Umum l\tudüı • 
lna fKfanllk müdüriyetinçe böyle Mektupta ıunlaT vardı: en iyisi kullanılauk. Bunun, seni yaptıklannı kasden gosteıınek 

1 
ti _ ı ne gele. k sene !~lıı Al on ufn 

rehberlik vazifesini görmek mak- cScvgnt Eli, alakadar edeceğini zannediyorum. yor. ı pi ı aııc> nde.ki ter!ı e>re daır res. 
aadiJe nqredilmİf senelik b ir ki- İşte sana arkndıışça bir ~i ~tır. Joel Fawcetb - Doğrustı Cla~ 'ın kurtulduğuna 

1 

men ~azdığım tavsiye! nn bir sure.. 
tabı vardır. Fakat bu kitaptaki Tabii bunlan da kimseye scıylemıye- Babam: sevindim. f' ıı ikinci trı ktubu oku. liri lutfen oıkartınız. HürmeUerlml 
tafsilat ve malumat ki.fi değildir. ceğine eminim. Gelecek seı~e Tilden - Ama da arkadaşça bir mek - yalım. sunarım. 
~L-- k' kitabın birçok sahift-- eyaleti için yeni butçeden bır mll;ton tup! diye söylendi. Hiç şüphe yok ki lklrıcJ mektubun sureti J..ecıds 
~d 

1 

---'ann resimlerile dolarlık tahsisat ayrılarak bir mah- polisin peşinde olduğunu anlamış . Examiner gazetesine }'az lmıştı. Bu, 
e memur• , w k ""'-'·' bina Ne deı·siniz Mister Hınne; Clay ile tchirde eıknn ~e: ine gazeteydi ve ..ıı_ !d·--'--'-•-d Bır .... - ye- kem• binaaı yaptınlacıı • .uıAI . 

1 
. h 

..., -u&ma&UI ır. _ _.. ... "'-"lü beraber m1 çalışıyorlardı? müddelumumın n ıza ına göre Faw-t:.. • • t miid.. bildiğin gibi cgeçmlş> tir; dÜAı.t -
-.tirJne rehberinde :ID'U u- inde bal l mız - K•tiyen ! Bu, ölen Fawcett'in cett'e aleyhtardı. 
~ hatta V ekilinin d e resmi ~:.·U:~ıı!~m:pılmasıoı

1 

~yo- kendisini de yunrlıyan oyunlarm. Mektupta ~ cı•mlrler vnrdı: 
~ .likadar etmes. B.ı kabir ru. Ayan iuaı aeçlllrııem, balkın dan birisidir. İhtiyar Clay namusla cSizin bupnkü baı;makal nl . ka 
teaiınler ._.. yevmi ıasetelttde benim ~. ba binayı yaptmaayı u- adamdır. Sonra C1ay, Fawcett'le den benim polit ka hayahmdakı b sı 
laicfiaat münuebetile ....... nutta. demesini J temem. Bu bina - lı:ıendiaine caevgil1 Elb dedirtecek meseleleri suitcf ır crli;tor. Ruııun 
.... P•H ıfde ile •• .. ydea lll1l blpu lcln ~b r ıuanftan ka- kadlır -ı.ı Mtildir. Mektalıa aJ. taab1b oıi 'ff Leeds ile T hl 
9Yftl ........ oLlvp u.lar ,... çuubaı7acatar. Burada -.ımerlerin UmuJUU&. J ahaliye benim pbal ablikurı h 

ve nıuterı ı en e ta u ,. J -

temine mu. du. Kara ve deniz birliklerine 

menaup bir askeri müfreze ile bir 
polis ltıtaaı da merasime .iftirak 
etm:ş bulunuyordu. 

Gösterdiği yüksek hamiyet 
eserile Ti.ırk milletinin kalb"nde 
büyük bir yer bıral.mıs olan ıner. 
hume, Kadıköyünde kendi is..'Dine 
izafeten bir cami inp ettiımif. 
yardıma muhtaç muhtelif fak.iY 
ailelere yardımlar yapmlf. hi.r 
ç"k gelinlik çağdaki kızlan ev1eft5 
d .rmiş, velhasıl bulundu!?u h~ 

:\! \fiDA SCH ' EİDER, HANS yerde bir iyilik etmiştir. 
tarafından oynanmış 1 Merhume bizim paramız?• 

~c temsl! heyetlerinin 
artında gu,::t rcce"•i f"lm!er scyır. 
n de rece memnun edece ktlr. 

okumam lçin bana uzattı. Yazının 
ll(!rlevbaamı gônınce ıatırdım. Bu, 
babamın (Ok yakın do ta olan Vali 
Bnmo'ya ya:ı:ılmı~tı: 

cSevgiJl Bruno, 
Caplto) Hill'dcki bazı ark:ıdnşlar

ıian du) du mmn gôre benim Tilden
den krar a~Umeklı •ime mu:ırız bu 
lunu)ormu un. s·ze şunu &öyliyeylm 
kl, e~cı b ·n seçılmezscm yenme 
tn ıddeiunıuml Hume geç:ıcektir. O 
r.anıan ıılzin ılyasl vaziyetiniz cilç
lq~ktir. Çunkü Tildm vilaycttn 
StrnttJik merkezidir. Banu herh:ılde 
u utmuştunuz. Kendi partinizden 
b 1 in ·" rine kaıışmazdnn evvel 
ıah i iyi! Mniz k n bnnu düşUnme.. 
n1zi t v · ~ e ederim. 

J. Faweett> 
Btıb:ım mcıktupları kutuya koyar

k n bnna da şanlan aöylitynrdu: 
- Ne denin '"' itlere Pat? 
- Çok kant*, deci m. X.. taae ........... ,, , ,, .. , 

takriben 15 milyon lira kıyme
tinde bir servet bırakmıtı bu
lunmaktadır. Bu miktarın mühirm 
bir kısmı Mısırdaki arazi teşkil e t
mektedir. 

Taksilere yüzde 35 
zam yapıldı 

(1 mci 11cı1ı.if eden de-tamJ 
tTamny va vapur tarifeleridir. Ki. 
zakereler neticesinde halkm ~ .., 
kit şehrin her tarafına nakil van. 
tnsı bulabilmesi 1çln bütün uki1 va .. 
eıtnlan tnrifelerinln birtıidııe wya
cak şekilde tanzimi içia all1mb~ 
müe~seselet' nezdinde ı.tebb&le .Je 
bulnnulr .. a51 kanırlaftln~ r. .................................. -... ., .... _ 

Ta n hi Ef' - .. -
N&haa (5) Kur ŞwU1' 

1 . ' f'Qr*111• Hııri9 A bone ~ra1'"1 içix _için -Saelık ............ 1'00 Kr. 2700 K.r 
Altı a:vbls _ ......... '160 > 1460 > ~ 

~ > 800 > 
... llO > Joktur 
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rers·pcfR1e-ıı L.: ........ " .. "_"_-~:..J 
Tenis turnovası 

Moda kordların<la yapılmakta 
olan sonbahar tenis turnuvasınn 
devam edilmektedir. Son defa 
yaptlan maçlarda : 

Suad Bozkurt, Zomopulosa 
8 6, 4/ 6, 8/ 6. 

Melih, Suad Bozkurda 6/ 6, 
7/5. 

Reggio, Andona 3/ 6, 6/3, 
6/ 3. 

Holmcs, Celale 7 / 5, &/3. 
lbrahim Cimcoz, Semihe 6/ 2, 

7/ 5. 
Oswald, Apilcyan 7 / 5, 6/ 3. 
1-1.Uan Akcv, Baldiniye 6/ 2, 

6 13 galip gelmi lerdri. 
Çiftlerde: Holmes • Mı. Rey, 

İbrahim Cimcoz - Melihi 4/6, 
. 6/3. 6/4. 

Andon • Rafael, Necmi - Ot
waldı 6/3, 2/ 6, 6/2. 

Alieddin • Semih, Suad • Ba1-
diniyi 6/8, 6/3, 6/2. 

Ziya • Tarık, Nihad • Koçifiyi 
6/3, 2/6, 6/ 4. mailU&t etmitlet"" 
dir. 

Maçlara hafta içinde devam 
~dilecek ve cumarteai, pazar gün. 
leri dömifinal ve final müıabaka
~arı yapılacaktır. 

ı: :~ ~:~ ~:~: ~ :~ ı: ~:~ ~:~~ı: :ı 
1 2 3 4 s ' 1 s 9 ıo 

• 

7.30 Program 
7.as Müzik 
7.46 Haberler 
8.00 ?ıfüglk 
8.30 Evin saati. 

* 12.80 Program 
12.as Oyun hava. 

ları 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.30 Müzik 

* 18.00 Program 
16.03 Şarkı, türka 
18.25 Konuşma 

_18.45 Radyo çocuk 

1 klübü 
19.30 Haberler 
19.46 Serbest 10 

dakika 
19.55 Kadınlar 

.faslı 
20.15 Radyo gaze. 

tesi 
20.45 Halk tüı·küsü 
:n.oo Bor&a 
21.10 Saz esemri 
21.30 Konuıma 
21.45 RiyascUcüm. 

hur bandosu 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
22.65 Kapanıı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcaltı.ada süncle 3 kate alınabilir. 

Askeri fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

M.lzemenin cin. ve mildari 

43,000 metre hi.ki renkte ltumat 
6 kalem ve ceman 11 O adet Gra
fit pota 
6600 adet hatlık ve 7'420 adet 
İspit. 

Muhammen Kati Şartname 
bedel teminat bedeli 

İhalenin fiia n _aaa_t_i ----~-·_. ___ Lir_. _,• ___ K_uru_ .. ,_ 
23/ 9 / 941 Sala ıünü 14 73,100 9810 366 
23/9/ 941 Sah günü 1-4,30. 39,400 5910 197 

23/9/941 Sala günü IS. 26,650 3.997.5 134 

Cina ve miktan yukanda yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü merkez .atın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muham. 
men bedellerile kati temia.-tları ve pıt.name paralan hizalanndagöaterilmittir. ( 8045) 

••• . 
*** 200 M3 Çam veya köknar tahta 3.40 :4X0.25X0.025 ebadında 

Sirkecide Dcmirkapıda üç an· DOKTOR 600 > ~ > > > 3.40 :4X0.22X0.025 
bar in~aatının ikmali pazarlıkla , Sedad l<umbaracdar 700 > » • • • 3.40 :4X0. 15X0.025 
eksiltm.iye konmuştur. ihalesi 100 1i » > > • 3.40 :4X0.25X0.03 . 
16/ 9/ 941 peı~embe günü saat ÜROLOG - OPERATÖR 100 > > > > > 3.40 :4X0.22X0.03 
14 30 d T h d L İdrar 11olıı ,,. fennıriU ha.t4lık- 1 SO 3 40 4XO 12 2ı: • a op anc e v. amirliği ! • » » • • . : . xo.o ~ 

tarı miit•haum 
satın alma komisyonunda yapıla- 700 :t > • > > 3.40 :4X0. 18X0.025 
caktır. Kc,.if bedeli 2';5 7 lira 31 ' Ademi iktidar ve bt>lgnşeldigt, 250 > > 1i :t > 3.40 :4X0.20X0.025 • 

> '" ~t'ce işeyen çocukların tedavisi . 
., kıınıt, ilk teminatı 191 lira 80 

1 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 3o'Oö 

t--r--r-t-t=:+--t--1:=1-~-ı 1 kuru,tur. Keşfi komisyonda gö· ı Liitfi apartımanı. (Tan Mat- 200 > kalaıı3.50 XO '!2X0.06 
X6.18X0.05 
X0.20X0.04 
X0.25X0.06 

» 3. 5 o 
1 

rülür. isteklilerin belli vakitte ko. I baası karşısı). 1 200 :t 

t--1--.ı:;;::;;~ı--+--t--ı misyona gelmeleri. 8087) ı ••••••••••••ıiii , 200 > 

1 200 :& 

• 
» 3.50 
1> 3.50 

1 

Y·ENİ ·~·EŞRİY AT 
iıf «KÖYE DOGRU» mecmu

aaının 30 uncu sayıın çıktı. lçin· 
de: Koy çocukları, mühim bir 
köy tetkiki, vilayet ve kaza köy 
büroları nal!ıl kuruldu, seklik 
eğitmen okulu, köy röportajları: 
Avcılıır köyü, bir köy nasıl idare 
olunur. köy muhtarına favdalı 
bilgiler, hangi sular içilebilir, 
b eygir mi, makine mi, asker aile
lerine yardım kanunu yaz.ı ve 
mc-vzulraı vardır. 

BORSA1 

16 - 9 • 941 muamehıi 
rendn J Stull 1 s. 22 
Nuron ıoo Dolar 1S2 20 
CeaeTr• JOO ta... ~r. - .-
MadrU 100 Peııetil 12.89 
Yokoh .. 100 Yu 
~tohhol. 100 lsveç kr ıo ~875 

ESH~M VE TAHV1LA r 
Yii&dc S lkramlyell 9H -.-

'' s ,, 1935 ErraıdA.s.c. 20.20 
" 1 9'4 iıvas·lir•11rıa• 1 2i>.

'' 7 .. 'l lll 7 -.
it f.i 'lJ Türk borcu 

?rasıı 2 -.-
Aaa, De. 70111 1 ıra 'l -.-
T. C. Merkez Baaka11 121.-

Borsa harici altln fiyatı 1) 

Refadl7• ıs Llra SO fCt. 
ICaha •tfWrlltl 116 ., - ,, 
l[IJce aJtıa l'H• S n 53 ,. 

Eylfll ı Çar,amba 

Q-~-~-!-,~-~-.ı 1 7 ·-t-:-·::-:--:~-
VMitler Esaal v ... .u 

s D s. D. 

~ ''ı•naıW 11 28 :>' 4J 
Öil• ııs S2 JI 18 
UUaM " !2 ı , 38 
Aıa ... l'J 00 lt ıs 
l•WI Jl S2 ıo so 
Dı••k (YaruakO 9 47ıv5 ., 

laD -
1 D ff f C 1 Aylıkurt neşriyatı olarak çıkıın r. 8 iZ ema At.sız'ın cDalkavuklar Gecesi> adlı 

LOKMAN BEKİM ı' kitabı bazı yanlıa.Jıklar dolayıslle 
Dahiliye l\'füteh&SSlll Bozkurt yayını olarak zannedilmek. 

Dlnnyolu 104 ! tediı·. Ne ınezkuı· kitabın, ne de mü. 
Muayene aaatleri: Pıızar haric ell!fiıWn bizimle hiçbi r alakası olma. 
her gün 2,5. Tel: 23898 dığını sayın ülküdaşlaı,mıza bildiri. 

,il••ıill•iıiiı••llliiıiiilıiiiiiıli l rlz. Bo·kurt Ç"virgerı./iği , 
1 SATILIK PiYANO 

Alman, çapraz bir piyano satılıktır. Görmek istiy:mlerin 
21 No. ya müracaatları. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 18 R - Sermayesi: 100,000,000 Tlirk: lirası 

Şube ve Ajans adedi: 266, 
ZfHAt ve TfCA Ri HF.R N E\"i BA:-.:KA MUAMELELERİ. 

Para bı rıktırcnlert 28.800 Jirıı i.k.rıımiye veriyorua. 

Ziraat Banbınnda kumoaralı ve kumbarnsız tasarruf hesap· 
larında '"n az 60 :ırnııı buluna lara sencd'.! 4 defa çckll~ek kur'a 
lle aıatıdakl plii.na gi5re ikrnmiyo dağıtılacaktır: 

4 adet J.0()0 liralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6lA>O Ura 
4 > 600 > 2,000 > l:?O > 40 > 4,800 > 
4 • 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 
DJKKAT: Hes:ıpların3kl paralar bir sene içinde 60 liradan 

aşağı dü~miyenlere lkrnmiye çıktığı takdirde S'o 20 !azlasile verile· 
cekUr. Kur'alar senede : 4 defn, 1 Eylul, 1 Birinclkanun, 1 Mart 

ve 1 Hıızlran tarihlerinde çrkllecektir. 
1 .... 1 .............. .a .... lmll .............. .. 

r Acele satılık, 
bağ ve köşk 

28139 z.ira eb'adında içindeki dört odalı bir köşk ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı ve ( 4000) üzüm kütüğü ve 

yüzlerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L l•tanbul: Slllvrlkapı .. Çırpıcı, .J 
Tepebağ, No. (ıo) e mUracaat 

Çoeıck B Mimi 

Dr • Hayri Ömer Dr. Ahmet Akkoyunhı 
Takaim, TaHmbane Palas No. 

Öfleden sonra Be7oflu A.P- 4. Hastalan her gtin saat 16 
camii br,111nda Haaanlıeır Apt. I un sonra kabul eder. 

No. 33 Telefon: 48588 • •••••••••Tııiıellli:m'°iııilııi27 .. 

3800 
Tahmin editen bedeli (200.640) lira olan cins ve mikan, 

eb'atlan yukanda yazılı 12 kalem ve ceman 3800 M3 çam veya 
köknar tahtası ve kalası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 30 / 9 / 94 1 salı günü ıaat 16 da ka· 
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname ( 1 O) lira ( 04) kuruştur. 
Muvakkat teminat ( 11282) liradır. Teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. (6046) 

lstanbul Fiyat Mur~kabe 
Komisyonundan : 

ııı No. lu ilan: 
To~tnncı peynircller perakendecilere fiyat farkı olarak tenekede 36 

kuruş tenzilat yapacaklar ve bunu fı.turalarında ayrıca göstereceklerdir. 
(8230) 

lstanbul Fiyat Murakabe 
Komisyon~ndan ı 

ııt No. lu ilıirı : 
Topuk Mahııullerl Ofisi tarafından yalnız perakendecilere un ve. 

rilmekte olup bunun da bakkallarda azami fiyatı 20 kuruştur. (8231) 

lstanbul Fiyat Murakabe 

118 No. ıu flıtıı : 
Komisyonundan : 

Bulgarya kömfirünün izamt ııatı~ fiyatı ~u ıekilde tesblt edllm!ıtir: 
1 - Kayıkta nya motörde pcı akende kilosu 7 kuruı. 
2 - Bu kömürler perakendeci dükkincılnra satılmayıp doğrudan 

doğruya ınüstehlike satılacaktır. (8232) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz lisesi miisabalca imtihanına giren okurların kabul liste· 

leri gelmiştir. Alakalı okurların acele btanbul Deniz k.omul&Jl• 
lığına müracaatları. (81 71) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pllnt 
Keşideler 4 ıubat, 2 R1ayıs, 1 ajtus tos, 8 lklnciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık:;:: 2000.- Ura 118 adet 260 liı•aJılr = 2000.- Ura 
8 > 1000 > = 8000.- > 35 > 100 > = 8500.- > 
2 > 760 > = 1500.- > 80 > iO > = 4000.- > 
' • 500 • = 2000.- • 300 > 20 • = 6000.- • 

:um X 17 EYJ..ıÜL 

\ ., ANA • iLK - ORTA - LiSE ---

,.. :.:~: BOGAZiCI LiSELERi '~""' 
Arnaııutkiiv • TTamvtlif caddesi : Çiftcaaraylar 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. İlk kısım 29 
Eylulde, Orta ve Llsc kısımlan 25 Eylulde derslere başlaya
caktır. lstiyenlere tarifname ~önderilir. Telefon: 36-21 O 

Çanakkale Nafia 
Müdürlügünden 

1. - Kapalı zarf usulile eksilt meye konulan iş 7G361 lira 38 kur 
keşif bedelli Ezine kazası jandarma hastane i ikmali inşaatıdır. 

2. - Bu i&e 11it evl'8k eunlardır. 
a - Proje, 
b - Hususi ve fenni eartname, 
c - Yapı i,leri umumi, fenni şartname , 
d - Bayvıdırlık işleri gcnt>l şaı tnıımesi, 
c - Sıhhi tesisat, elekt.ı'ik tesi ntı fenni şartnamesi, 
f - F iyat bordrosu, 
g - Eksiltme şartnamesi, 
h - Mukavele projesi . 
3. - İstekliler bu işe nit keşif evrakmı Çanakkale Nafia Müdurltt 

f;ünnen bedelsiz olarak göreblliı ler. 
4. - İhale 4 birinciteşrin !!41 cumartesi günü saat 11 de Nail 

Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huz.urunda yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girt"bilmek için tnllplerln 6727,11 liralık muvakka 

teminat vermeleri ve ihale gliııiiıııh•n liakııl ı:ı gün enel Çanakkale Vi 
liyf'tine nıüraeaatla alacakhu·ı ehliyet vesikııslle Ticaret Odası vesikı 
sını Komisyoııa ibraz etmeleri li\zınıdır. 

G. - Teklif mektuplamıın 4/ 10 / !141 cum11rtCJ1l günfi saat ona kadl!. 
makbuz mukabilinde Komisyonıı verılmlı olması ve posta ile göndt'lil 
cek mektupların ihale günü saat ona kadıı,r Komisyona gelmiş bulun 
rnası ıarttır. Postndakl gecikmeler kabul edilmez. 

7. - Müte.1hhide arzu ettiği takdirde Muhasebe! Umumiye kanu 
nunun 83 üncü maddesi mucibince vereceği teminat mektubu kareılı 
olarRlc ihale bedelinin üçte birini geçmemek üzere avans verilebllceekti 

(8192) 
~-----------------------------------~ 

YATILI .. YATISIZ KIZ - ERKEK 

SİSLİ TERAKKi LiSESi 
ANA - iLK - ORTA ve LİSE 

Nitant•t• ı ÇINAR SOKAGl 
Tal~h• kaydı için her gtin mOracaat edilir. Tel~fon: 80547 

Gayri Menkul Satıt ilanı 
l•tanbul DördUncU icra MamurluAundan : 

Ödünç alınan parn mukabiliJ?dc ipotek verilerek satılmasına kara 
verilen Bııbçekapıda Hobyaı· ve Aeirefendi Kiltüphanesi sokağında es 
22, 2ı!, 22, 22, 22, 22, 22 yeni 41, 43, 45, 47, 49; 8 kapı ve 306 ada v 
8 parsel numaralı altında 4 mağnzn ve bir kıt'a nrsayı müştcmil deru 
nuııda cari rubu masura mailczizl olan kirgir Elkiitip hanını 
7641578880 hissede 710930106 hissesi 2280 sayılı kanunun hükümlerin 
gore açık arttırma ile satılığa Çlknrılmıştır. Hududu kadastroya göı· 
306 ndıı S parselıledir. 

El'SAf'I : İşbu gayrimenkul Eminönünde Yeni Postahano arkasın 
dakl Ae-ircfcndi sokağında 41, 43, 45, 47, 49 ve 8 taj numarasını taşı§ 
tnm kiirgiı' Elkutip Hanı nanıilc mııruf zemin katının cephesinde 41, 43 
47, 49 numaralı mağazalar ile 4u numaralı han kııııısı dahilinde came 
knuh bir tütüncü dükkanı ilo ayni hudut dahilinde 8 numaralı arsada 
ibnrettir. 

J,J numaralı mcığaza: Cephesi istor kcpcnkll ve camekanlı olup z 
nıinl ayrıca tııhtn döşemelldlr. Burası senede 600 lira icar getirmektedir 

J,S nıımr•ralı mağaza: Zemini beton döşeme üzerine ahşap olup cep 
hesi istor kepenkli ve camekllnlı ve içinde aynca ynnm galeri nbea 
katı vardır ve burası senede 1500 Ura icar getirmektedir. 

J,7 1ımr.nralı mağaı.ra: Cephe ve döşeme evsafı 43 numaralı mıığnza 
nm ayni olup ayrıca helezoni merdiveni vudır. Üst katında handa 
kapısı olan Mazon l\leyva deposuna çıkılır ve burası da senede 1500 lir 
kira getirmektedir. 

J,9 numamlı mağa.za: Diğerlerinin ayni olup senede burnsı da 150 
lira getirmektedir. 

J, 'i >mm aralı mağaza: Zemini nsfalt çimento döşemeli içinde el tu 
lumba:ıım havi Belediyece kapatılını!J bir kuyulu kapı mcthalindc cnmc 
kanla bölünmüş scneliki ikiyüz Ura ile tilt.Uncü Ali kiı'acıdır. Diğer ca 
mekiinlı kahve ocağı olup burada han odııbaşıııı oturmaktadır. 

Bodııwı kat: Zemini çimento döşemeli olup zemin knttan nıenne 
merdivenle inilir. 1ı Bankası deposu olarak kullanılmaktadır. 

Uiriııci kat: Merdiven başındaki sağ taraftaki oda 45 nunıaralı ma 
fftza üzerindeki kısımdır. Burada bir oda yaıımıı olup diğcıinde yini 4 
numaralı mağaza üstünde Ticaret K olloktif Şirketi vnrdır. 800 Ura ki 
ile oturmaktadır. Ayni kabn ıol tarafında 47 ve 49 numaralı mağaz 
tar tizerl olup ecza deposudur. 

ikinci kat: Zemini renkll çini bir koridor üzerinde 8, 4, 6 numara! 
odalar mevcut olup seneliği 800 lira getirmektedir ve bu katta 6, 7 nu 
maralı odaları l\foskoviç tutmaktadır. 

ı'çiiııcil kat: 9, 9, 10, 12 numaralı odalar bo~tur. 13 numaralı umu 
mi helii.ılır. Bu katta 3 heli bir mermer musluk bir puııuvar iki ade 
su deposu vardır. Ayni hudut dahilinde 8 numaralı arsa mevcut olu 
halen boştur. 

Umumi ıvı<tfı: Bina tam klirt"lr dö,emesi potrel arası volta kemer 
lidir. Merdivenler mermet" sahanlıklar ve koridorlar kare slmen doşcmcl 
olup merdivenler üzeri aydınlık yeri vardır. İçeride elektrik terkoıı v 
havagnzı tesiııatı mevcuttur. 

Sahaaı: Tamamı 595,50 metı-e murabbaı olup bundan .479 metre mu 
rahbaı bina mütebakfsi arsadır. 

Takdir ofıman kıymeti: 3 yeminli ehlivukuf tarafından taınnmın 
66220 lira (altmış altı bin iki yüz ylı-ml) kıymet takdir olunmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arturma ıartnamesi 20/9/941 tarihinde 
itibaren 937 /8575 numara ile İstanbul 4 üncll tem dairesinin mu ) cı 
nuınıırasında berkesin göl'ebilmt?Si için açıktır. ilanda yazılı olanlarda 
fıızla mıılumat almak istiyenlcr işbu eartnnmeye ve 937 /3675 dosyıı na 
nıarr.<ıile memuriyctlmize müracaat etmelidir. 

2 - Aı·ttırmaya iıtirak için yukarıda yazılı kıymetin t;O 7,6 nlcıbe 
tincle pey veya milli blr bankanın temlnnt mektubu tevdi cdilecektır. 
(Madde: 24). 

3 - İpotek sahibi alacakhlnrla diğer ali.kndarlann ve irtlfak hnkkı 
11nh ipleı1nln gayrimenkul üzerinde haklarım hususile faiz. ve mn rafa 
dnhll olan iddialarını işbu ilim tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı 
müsbltele.rilc birlikte mcmtıriyetlmizc bildirmeleri icap eder. Aksi bnld 
haklıu1 tapu sicilli ile sabit olmndıkça satış bedelinin paylaşmasında. 
har iç knlırlnr. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya tııtlrak edı>nler nrttırma şartn• 
nıesiııi nkuınuş ve lüzumlu malumatı almış ve bu ı\ln rı tomamen kab11J 
elm iş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimt'nkul 9/10/ 941 tarihinde perşembe ırünli ıınnt 14 den 
16 yıı. kadnr İstanbul 4 üncü İcrn Memurluğundan 3 defo b:ığırıldıktarı 
soma en çok arttırıma ihnle edilir. Ancnk ıırttırma bedell muhnmm('!I 
kıl•metin "'o 75 ini bulmaz veya satı~ isUycnin alacağına rüçh.ını oln11 
diğ<:'r alncııklılar bulunup ta bPdel bunlnnn bu ~ayrimcnkul ile t · nlrı 
cdllmiı;ı alacaklarının mecmuundnn fazlaya çıkmazsa en çok nrt.ıı anın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma JO gün daha temdit dil ıck 
20/10/941 tarihinde par.artesi günü ııaat 14 den 16 ya kadar i tunbul 
4 üncü icra Memurluğu cdasındıı arttırma bedeli satıı 1stlyenin ıılııcıı
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul lle temin <ıd i lm;ş 
alacakları mecmuundnn fazlaya çıkmak ıartlle en çok arttırana ihals 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmnz ve satı:ı talebi dü er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vet ilen 
müddet içinde vermezse ihale karıırı .fesbolunıırıık kendisinden evv<:'l C'n 
7ük.<ıck teklifte bulunan kimse arzetmio oldul?u bedelle almıya razı olursa 
ona, raz-ı olınu veya bulunmazsa hemen yeıli rün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale ed11tr. İki ihale araııındakl fark ve geçen 
cünlıı.t· için yilzıle beşten hesnp olunacak faiz Vt diğer zararlnr ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimlzce alıcıdan tahstl olunur. 
(Madde: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnıs tapu ferat harcı.1 
nı , ylnnl senelik vakıf tava bedelini ve ihale karar pullarını vermiye 
ml\Cburdur. 

l\Jüterııkim nrgiler, tenvirat ve tanzifat ve dellAHye nısmlndcn m6. 
tevellit Eclediye rüsumu ve müterakim Vakıf icareııi alıcıya alt olnuıyıp 
satış be~ellnden tenzil oll!nur. İşbu gayrimenkulün yukanda gösterilen 
tarihte Istanbul 4 üncü icra Me. odasında işbu ilin n gösterilen art-
tırma şartnamc.<ıi fü.cı-inde satılacağı ilan olunur. (937 /3575) 
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