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fY eni mebusla-
4LMAM TEBLiGi 

rımız seçildi 
Ankara, 19 ( ,\,,\.) - Bo~ olan Ağrı Mebusluğuna Emekli Korgcne· 

ral Kemal Doğan, Bllcclk Mebusluğuna KAbil BUyUk Elç!sl Memduh Şev· 
k .. t Escndal, Denizli Mebusluğuna İzmir Belediye Reisi Doktor Behçet 
Uz, Manisa Mebusluğuna Emekli Korgeneral Ali Rıza Artunkal ve Mar
din mebusluğuna da eski Burdur Mebuıru Halid Onaran 19 11kte~rln 1941 
Pazar gUnü yapılan lnUhabatta ParU nıımzcdi olarak ittifakla 
seçilmişlerdir. 

\'AKIT: Yeni Mebuqlarımızı h'brik etler ve yurd uğrunda hayırlı 
• bnr;arılar diler. 

Azakla Don arasında 

Taaanro 
sehri 

işgal edildi 
---o--

i Vıazma ve Briansk 

f ı'"~~'~b~w~~n: .. ?!.~İ " 
t (A.A. 

~-... ................... .....,..Y",.......,-ıı ,.......... • .,, . .. ., . ........... ........., ....... .. 
Almnn orduları başkumandanhğı • 

Şark cephes ne 
giden 

Türk Ge
neralleri 
Roma ayada 

nın tebliği: 

Azak denizi ile Donetz arasınd:ı 

dilşmanın takibine muvaffakıyetle de. 
\"am edilmektedir. HUcum müfrezele
ri sokak muharebcıer!nde ve evden 
eve yapılan muharebelerden sonra 
Taganrog şehrini işgal etmişlerdir. 

Hususi tebliltdc de bildirildiği veçhl
le Brlansk ve Viazma muharebeleri 
sona ermiştir. 

(Devamı .Sa. 4 sii. 4 de) 

ln°iliz nafin nazırlığı p:ırlament:o 
müstcsarhğma göre 

Blikres, 19 (A.A.) - Rador &· 

jansı bildiriyor: 
Atman başkumandanlığı tarafın

dan cepheyi ziyarete davet edilen 
•rürk gencrallcıl Ali Fuat ve Er. 
kilct perşembe günü BUkreşe gel· 
mişler ve Alman c~isi Fon IG.lli.n· 
geri ziyaret etlikten sonra başve
kalet binasında mareşal Antonesko 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

Alman va 
Vı lki diyor k i: 4.~00.00~ 
Amerika zayıat vermış 
Artık bir arat. ığı F a~at Alman ataşemiliteri albay Rpals. 

ko Türle misafirler ııercfine bir ak
şam ziynf eti vermiştir. Başlarında 
Romen genelkurmayı ikinci reisi 
general .Mazarlni bulunduğu halde 
müteaddit yüksek ıiitbeli Romen 
subayları, Türk atnşcmiliteri, Al • 
man hava ntaşesi ve <liğer zevat 
dn ziyafette hazrı bulunmuşlardır. 

İki Türk generali 17 ilki.eşinde 
yarbay Bravn ve Türle ntaşcmilite· 
rinin refakatinde cef>lleye hareket 
ctmi<ıle:rdir. 

I .. ondra, 19 (A.A.) U.B.C.: 

bırakmahdır Tam teçhtzath altı 
milyon asker 

daha var 

SOYYET···TEBLiGi Almanlar 
Moskova 

1 
Kalinin 

kapı kesiminde 
. • En müthis harp 

lar1!1da devam ediyor 
4oskova radyosu 

Ahaliye sokak 
muharebeleri 

tekniğini anlatıyor 
\ "i,i, 19 (A.ı\ ,) 

Bu sabah ~lo~kova radyosu spikeri
nin "dllşmnn Moskova kapılarındadır" 
suretindevermlş olduğu haber .Moskova 
ahalisini crehşct içinde bu-akmıştır. l''a 
kat. Pnıvda gazetesinin Vlazrna isU. 
kametinde başlıca mevzileri tutan Sbv 
yet cUzUtanılarının muka~l tnnrruz. 
\!lra geçmiş oldultlarını haber vermesi 
t' ...:erlnc yeniden Umıtıer tazelenmiştir. 

Stal!nin organı şöyle yazmaktadır: 

"Vaziyet ciddi olmakta deYam et • 
mekle.Jberaber, mukavcmcUın17.Uı mu
vnffnk oıacağma tumadımız artmak • 
t::ı.dır." 

(Devamı Sa. 4 siı. 1 de) 

--0-

Stalin 
Moskova müdafaası için 

bir emriyevmi 
neşretti 

Moskova, 19 ( A.A.J 
Gece yansı neşredilen Sovyet 

tebliği: 
18 tcşrlnievvPl günü bütün 

cephede nnudane muharebeler 
devam etmiştir. Muharebeler bli. 
h~ garp istikametinde şid
detli olmuştur. Burada kıtalan. 
mız faşist ve Alman kuvvetleri. 
nin taarruzlarını bir kaç kere 
g-eri püskürbnü.5lerdir . 

17 teşrinievvelde birkaç Al· 
man tavvaresi düşürülmüştür. 
27 SoVyet kıyyarcsi kayıptır. 

18 teşrini-Ovvelde MOılilkova_CJo!. \.,.11111 

varında 16 Alman tayyaresi dü. 
şürülmüstür. 

(Devamı Sa. 4 siı B de) 

Şükrü Yaşm'm ~ün cenazesi 
ihtiramla kaldırıldı 

Vefatını teessUrle bildirdiğimiz 

E s k l ş e h i r valisi ŞUkrü Yaşm'ın 
cenazesi diln sabnh hastaneden alına· 
rak Tcşvikiyc camlslno gcUrnmtş, 
öğle namazını müteakip merasimle 
ltaldırılarak Asri mezarlığa gömtll • 
mu.,tur. 

Merasimde Vali Lfıtfl Kırdar, Or. 
general Fahrcttln Altay, Örfi İdare 
Komutanı Ali Rıza. Artunkal, İstan
bul Kumandanı İslıak Avni, şehr!-

mlzdoki biltUn generaller, vilAyet va 
Parti erkfUır, merhumun dosUan h a;. 
zır bulunuyorlardı. 

Gönderilen bir çok çelenk ara.mı. 
da Dahiliye Vekili Faik öztrak'm 
gönderdiği büyük bir çelenk naz.arı: 

dikkati celbcdlyordu. Bir askert kıta. 
blr inzibat ve bir polls mUfrczcsi 
cenazeyi takip etmiş, bando muzika 
matem havaları çalmıştır. 

Efganistan 
Alman ve italyan

lar ı çıkarıyor 

Amerika Cumhuriyet partisi r c i 
si Vilki birkaç saat evvel Nc vyork 
da Amerikan milletine hitab"n bir 
nutuk söylemiştir. Vilki nutkunda 
denıiş_tir ki: ''Mihverciler dünyay~ 
hakim olmak için tehlikeli bir rü
ya ile birbirlerine bağırdılar. Ame
rjka bu arzuya karşı harp edenle 
re gittikçe artan yardJmda bulun
malıdır. Fakat Amerika halkı anla 
malıdır ki artık sulh vaziyetinde 
kalamaz. Bunun için bitaraflığı bı
rakmalıdır." 

Ayandan Golle de Amerika ha. 
va kuvvetlerinin fiilen harekele 
geçmeslııi istemiştir. 

-<>-

"Avrupayı kurtaracak 
şey kütle halinde 

isyanlar olacaktır,, 

J..ondra, 19 CA .A. ) 1 b il 1k •• J 
• Nnfiıı~}!ğr parl~e~to müs. enım j&,._ o~em 
teşarı bugün söylediği bir nuttild ,. , -. • '":-~ 
şöyle demiştir: Alman kayıpları en ----------• yazan : hakki tarik !~~ __ ~ 
aşağı 4 milyonluk bir yekün tut. 

Alma nlar Türkiye yolu 
ile gelecekler 

( Yazısı 4 iinci«lc) 

Amerika halkının umumi hisiya. 
tı Vaşington Post gazetesinde çı
kan bir makalede ifade ediliyor. 

(Devanu Sa. 4 sıi. S de) 

muştur. Alınan ordusunun en iy~ tam 1• m hastalı g"" 1 kısınma Rus topraklan mezar ol· 
muştur. Bununla beraber Alman-

ı 
!arın bug ün iyi t<'chiz edilmiş 6 mil 
yonluk bir orduya malik oldukları

( Devamı Sa. ,i sii. 3 de) 

Dünkü lik maçları 

zihinle yapılmış bir araştırma yolculuıtundan donmuş bir tnnıdıkla kar-
~ıla§ıyorsunuz. nefes nefese verdilti: 

- tehlike, milli kWtUrUmUz tchllkcde! 
tşaretile slzl heyecan ve hassasiyetinin peşi sırıı gelmeye çağırıyor. 
milli tehlike? endişeyle gözünüzU dört açıp satırları tnklb ediyorsunuz: 
•'tilrk evlerinin hususiyeti, hususlyetslzllğidir.,, 
"tUrk çocuklarını bUyUten tUrk d:ıdılıın bizim aileler lçlnde bir azlık!,. 
"tilrkiyeden ayrılmaksızın istanbulda muhtelif kUltür merkezlerinin ku 

cıığına girmek, tUrkten başka ktiltilrlerlıı men!aallno uygun olarak yetişmek 
kabildir. 

''hali ve v11kti yerinde, fakat sıhhnti yerinde o!mıyan vatandaşlar fran-
s:.z, alman, amerikan hastahııneler1ndo ameliyat olmnyı tercih etmektedir., 

bütün bu mUşahedelcrln varıp bağlandığı hüküm de .şudur : 

- milli ktillUrUmUz tehlikede! 

evet, bu müşahcdclerln her biri ayrı ayrı birer ınünakaşnya mevzu ola· 
' l>llir; yayıJış derecelerine göro de her biri gerçekten bir tehlike şekli arzc 

debilir. fakat bunu.n milli bir tehlike şekli alabilmesi m!lll bir akslamclden 
<=e mahrum olması halinde mümkilndUr. 

evlerimiz? .. a()clerlmiz? münevverlerimiz? buradaki (mlz) ekıerl eğer 
yalnız ıstanbul "münevver,, ine aitse, hepsinden evvel bu siga. - türktye §ÖY· 
:e dursun- nasıl biltün istanbul ııleyhlrnı hükUm için bir sened kıymeti alır? 

yabancı bir memleket adını taşıyan ve bdtUn !.stanbul "münevver., lo· 
rinin onlara müteveccih olması bir hakikat pile oısa, belli başlı unsurları 
yine tUrk olan bu yabancı ndlı hastahanelerde ameliyat nlsbetl kendi mu 
essesclerimlzdckine bakınca nedir? ve bu ameliyat oluş, mllll kWtUrllmUz. 
der. neyi kaybetmeye mnl oluyor? 

(türk çocukln.n) gibi blr ~mi' slğası kullanmak galip bir hUkUm ... tUrk 
~&tanında çocuklarını kendi büyütıniyen ananuı bir ekalliyet bile saşılmı· 
yacağmı nasıl gözden kac;rrabmriz ! 

münferid hn.dlseler bir zllmreyc mal edilccelt kadar tekerrür de etse bu 
nu bir millet ölçilsiyle görmek, ••tamim,. ı tenıı, hatta. zataıir kUllanmak oh·· 
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tilosu Şarkce e unde havacılaren/aaldev
• ov ve 

Kırımın 
. ·· daf e ına 
nazır anıyor 

relerden b ·rıne girmiş bulunugor!ar 

~ndnı, 10 ı \.J\.) 

• tlrr 
:ı r r gör , Sovyet kuvvetle. 

o.n me~: z c ph~ nele ou:!a:ıe \'E 

h.ç b k m d k muk.ı\·emtı kar§ısın 
a Almnn ar en• p c p!ı!!slnden bu 
ok ktıvv!tıer tel.meğe mecbur ol 

muşlardır. Bu sebcble mnre§nl Budye. 
nl ardı.sunun Uz rlndekl tazyik haCU 
ı mi tir. Bununla be ~r. aynı ha 

Bir kaç gUndenberj sıralanan 
sja s haberlerine naza?'an Sov!·et 
ordularının mihver ordul:ı.rı kor
ıı:rsındnki vwyctl latıyyun etmek 
üzeredir. Ve yin" Alm n tebliğle
rine göre de kat'i net celi mey· 
dı:ın muhıırebcsi Sovyct topraklil
rmda başlamış bulunU\or . 

Daha z'yadc merkezden J ilkle. 
nen mihver ordubrın·n hnrcldi· 
tındıı en bUvUk yardımcılığı ya. 
pan Alman tayyarecileri blr h!l.fta 
oncc cepheler boyunca ~iddctr 
taarruzlara ~terdi. Ve fan. 

bcrlere göre bu ordu 'Marlnpol eırıı lf yete da.ha ~Yade merkcız kıs. 
fın1 çarp• ma}a dev m etmektedir mında chcmmıyct veriyorlardı. 
•ı6yenı ordusunun uğrad•ğı znylatuı ' Sovy t t bl'ğl ri · f 

1 ağır olduğu kabul edllm!kle beraber -ı-•·• AJe etaı e nın ~tına sahyı· 
wuu man ~'Yare zayıa ı er 

bu ordunun hcnUz yrpnı.nm:ıdığı ve gtln b'ldil'mCGi biraz da hakLlmtt; 
,.. rlslnd" ~ızıl ordunun en iyi kuvvet. uygun gibi görUlmekted·r. ÇUnkü 

rlnd n b rl oıan bOytlk Kafkas or kesif lıir §ek~lde harekete geçcın 
dusunun bulundu~ söylennıektcJır bir tayyareciliğin normal olan bir 
l:i ı ordunun tec!ılz:ıtı mUkeınınelcllr yüzde kn~ br olncnkt.ır. Tnarruza 
~ylend ğlno ı;öre Kırımda Alman. geçen bilyUk kuvvetlerin ise bir 
r Perlkop civarında Nogalsklo ste. günde on beş, yirmi tayyareyi 

pınde çarpışmaya devam etmektedir kaybetmesi, kendisinden istenen 
ıer. Rusların sekiz gtln devam eden beklenen işlerin zarureti halin
Odesanın tahliyesi c"'tlasında mUblm dedir. 
miktarda malzeme Kurtarmaya mu Alınan ordulannın ~rk cephc
vaffal< olduk'nrı ve Kırıma nakledUen cı.inde iki noktayı gözönünde bu· 
bu malzcmen!n, orada mUdalaayr tak lundurarak bugünlerde beklenen 
~ıyc ettiği söylenm'lıktedlr . bu taarruzu yapması kanaati kuv. 

Bundan bqka Kırımda mllhim ~ vetliydi. 
nız Uslert ve bir çok ha.va mcydıınlar: Herkesin dtişUndilğü ve tasar
vardır. BUtıtn bu mıntaka tytce tah.. ladığı gibi mevsimin dondurucu 
kim cdllmlşUr. Rustarm uzun sene bir soğuğa. dönmesinden öne;: hn
lerdenbcrl bu lsUhkll.mlarm t.nşasııe rekAtm inkiı?afı ve hazrrlnnan ta· 
meşgul olmakta ve bunlar hakkında arruz pld.nına göre neticeleııdir
o kadar ıcetum davranmnktat.lırıar ki. mcsi zarureti başta geliyordu .. 
1ngtltero sefarc!tb nesinin bile Kının Bu suretle Alınan şefinin millet 
muharebesinde lllen ve Sıvastopolda arasmdald prestişl kuvvetleneeek
defnedilen İngfUz aakerlertnın mezar- ti. 
ı nm ziyaret için bir "nemur gönder. • İkinci ve mühim sebep demo!t· 

!.r*- ............. ~ .... b• 

J .. 
~nicrindcki ke•if ve şiddetli ta. 
erruzlarl hükimiyct kurmak da
uasm1:ıki mtlcadelclcrinden sonra 
i!k defa ve ikinci olarnk büyük 
mihnet ve mllş'cüllıt ı:ıltında kala. 
raklardtr. BUtün gayretler nrtlk 
cephe üze;- nde teksif odilm 'l' bir 
\'aziyct ifade e:!ecoktir .. 

Mihvr havac lı ... ının, mukavemet 
etmekte bulunan Sovyrt kara or
dularını eökmek nl'-'lli)'le taarruz'l 
ge<;ecek tnnk ve z•rhlı vnaıtı:ılnrına 
yol açmak ve bozulmağn yüz tut
muş cepheleıe olaı·ak ihliyat 1k. 
maU ve zar-ıri il' fiynı,; kollarını 
bombalayarak hl'r husustn merkez 
ordusunu y<ıruımsız hırakmağn ç:ı
lışmnsı kıır.,ı ındn S:>vyet tayyare· 
ciliğinin rolü daha çetin olncaktır. 

Romanva krah 
Mareıal Antoneskoyu 

tebrik c' .. ti 
Hükf"t'ti, 19 (A.A.) 

Rumıınya kralı Ml§el, Marcıaı An. 
toneskoya bir telgrnf g.öndererek, 0-
dcsnda tnrlht znfer mcnk!lcbt'rl ynrat. 
mı,ş olnn Rumen ordusuna mlllctln 
minnettarlığını bildlrml§tlr. 

Mare§nl Antoneako, cevaben kendi 
ve dBrdUncU Rumen orduau namına 
te3ekkürlerlnl blldlrmlşUr. 
--o--

Amerika 
Harp felaketine uğra

yanlara yardım edecek 

Çünkü tnarnıt eden taraf karşı
sında mUdafnaya ehemmiyet vere. 
cek b!r ha\·acıLğın hareket serbest 
:iği elinden çıkmış ve hasmının 
rzuJarma g5re muluıbcleslnt ve 

müd&foasmı tevcih etmek mecbu
riyetinde kalmış demektir. Burada 
Alman tayyarelerinin taarruzu. 
Sovyet havacılığının todafül muhi· 
vette hı:ıroketlerinc l\lz verecekle
ri muhııkknktır. Ve tabiye vaziye. 
U de bunu icap ettirir .. 

Bugüne kadnr geçirdiği dcvre
lerdo oldukça hırpalanmış bir Sov 
)'Cl tnyyarecllı"inin bu en f ııl bir 
ıamanc1a bütün cephe boyunca ınef: 
gul olurken ve muhtelif noktala
rın saıılmll) bulunduğu sıralarda. 
ki müdafaasını düşünürken, mer· 

Sark cep nesinde 
18 inci hatta 

Londra J1) (A.A.) - (D.B.O.) 
Bugün Alman • Rus harbinin 18 in. 

el haftası, 120 inci gllr.lldUr. Rııııya • 
dan gelen haberlere ı;öre Ruslar hor 
tnratt.tı. mukav.mıcte devam ediyorlar. 
1nsıı.nca uCradıkları ağır zaylaUarmı 
a>nsuz ihtlyatlıı.rile telA.fl ediyorlar. 
Almanların uğradıkları zayiatın mık. 

larını tarih gösterecektir. Fakat 
herha!de gcc;:,en harpte aynı mtiddet 
zarfındaki kayıplarından çok fazla • 
dır. 

kezde yeni ve çetin bir mücadele 
safhasına girmiş bulanmasr koJny 
kolay ba.şarıhr bir hareket dcl:'il
dir. Bumda Sovyet havncılığTnın 
kahramnnc:ı mücadele ve mukabe· 
:cıerine şahk olacnğnnızı tahmin 
ediyoruz. 

Fazla olarak, Macar ve Romen 
tayyareciliklotinin yanı başında ve 
mihver havacı}rğı ile işbirl'ği yap. 
mıı.k üzere §ark cephesine ve bil. 
hassa merkeze yeni gelmiş b!r ls· 
panyol tayyareciliği de vardır. Bu 
tayyareciliğin belli başlı bir Y.•Jv • 
vet olduğu kestirilemez. Fakat tn· 
li cephelerde ve noktalarda mih • 
ver havacılığını oyalnyacak ufak 
tefek irtibat ve rr..tidafaa gibi va. 
zifeleri başararak, bugtln için bağ· 
lnnmış bulunan mihver tayynrcci1 

sinin daha ehemmiyC'tll görUJen 
no.ktnlara kaydırılmasında amil O· 

hı.bilecek mahiyette olsa gercklir. 
Mihverin eleman sıkıntısı çekmek· 
tc olduğunda §Üphe yoktur. Ve bu 
rnrdım bagiln için kıymetlidir. 

Diyebilirz ki: Şark cephesinde 
havacılar en fatı.l zamanlarından ve 
müşkül miicadelelerinden birine 
ba.5lamış bulunuyorlar. 

Bertin radqo
su bitaırilJor 

--o

Türkiye ile Avrupa 
araaındaki demiryolu 

münakalatı 
Kı\~UNUSA:'lit 81\ŞIM>ı\ TF.:St 

EDILlYOR 
Vişl, 19 (A.A.) 

eslnc mUsaado edllmemlşUr. rasl yardımıdır, Amerikan ve ln. 
Bovyet fılosu olmdl Sıvastopolda gilterenin Sovyet.. Rusyayn mut

bulunm:ıktadır. Filo Srvastopolda kal lak bir yardımda bulunmak kara
dığI mUddctçe Almo.nıarm Kınında rı, ve hatta ilk iki kafilenin Moa· 
karaya çıkmağa cesaret edemlyecek- kovaya ve cepheye varmı!'J bu· 
ıert za.nnedllmektcdlr. hmmaıu mihveri dUştindUnnUııtUr. 

İngiltcreden gelen birinci kafile 
bundan üç hafta önce Uç filoluk 
bir av birliği halinde Loningnıdn 
val'Jlll§, esaslı bir yardımda bulun
mamış bile olsa, Leningrat müda_ 
filer.inin ve dola.yısile biltiln cephe 
boyunca çarpl$l.ll Sovyet havacıla-

son 24 saat.zarfında vaziyette pek 
az değifiklik olmuıtur. Kal!nln mınta. 
Kasında çetin muhaNıbeler devam e· 
diyor. Ruslar mukabil hUcumlarla 

V°*ington, 19 ( A,A) - Ruz- Almanlara. ağır zayiat verdiriyorlar. 
velt harp felaketine uğrayan vıazma mıntakasmda vaziyeti çok 
yabancı memleketlere yardım i· 
çin 50 milyon dolarlık tahsisat çok ciddi olmaııına rağmen Rusların 

IUmndı azalmaml§ltr. Oreı cephesinde 
vt?rilmesini kongreden istemiş- Almanlar daha fazla llerllycmeml§ler 
ır 

Bcrlln radyosu, TUrklye ile Avrupa 
arasındaki demlryolu mUnakaltı.tınm 

1 Udnc!kAnun 19f2 den ltlb:ıren yeni
den tesis edileceğlnl bildirmektedir. 

BAL TIK DENiZiNDE 
1NGIL1Z FiLOSUNUN 

MUV AFF AKIYETI 

Bu yardı~ işi için ikinci .de~.l df~!oskova tehdit eden tehlike M .. 
olarak 50 mılyon dolnr verılmıı; YI 

Yl;I, 10 (.\.ı\.) 

tnglllz radyosu, İngll!.z :ııosıınun 

Baltık .dt'plzlnı.lc Alrnanlart karşı bU 
ytık bir muvaffakıyet kazanml§ ol • 
duklarmı haber ı,•crmektcdlr. Bir Al
r- ~n kruvazörü batmı~. bir tnnesl 
do hasara uğramıgtır. Bundan b:ıf'ka 
11·1 torplto muhribi bolırılmıttır. 

~ Çoouklukta istikbali ister, is_ nrun maneviyatını krunç~IlllllıııtI .• 
tik.halde çocuklu« zama.nlannı ara. Yine ha.bor almdıfuna göre, ikin

l ""'~t .B tah · t '1 ıa. ciddidir. Fakat Moskovnnın sukutu o a~ ır. u s1şa , a.ynı za-
manda Almanya tarafından iş_ 1 hafat! teslr yllpama:r:. ÇünkU Alman. 

rIZ. 
* K&,llt, HUgo millc.tle.rlnin mü. 

messillCl'i gibl ndamlardır. Kıınt 
olilmdcn korlmumi <led.lfine iYi et
miş; HUgo {ölmekte ne ~k zah. 
met vo .meş:ıklı:a.t 1''llr!) diyor. Fran" 
sızların bu sefeiicl kndmca yenil • 
me1 r'nde öyle fikirlerin de az çok 
tc l olınuı;tur. Bü;1ik muharrir. 
Ier, bizim Na.mık l{cıruılimiz gibi 
h&kiki hf~fyata tercüman olı.ı.ra.k 
(Kavgada şa,hndetıe bUttin gfun n
hrıı; biz - Tilrk aslanıyız can ve. 
nrfz, nam alırız biz) demeli; (Top 
olsa. atıls.a b:ığrnnızcı. n.rz - Olina.z_ 
eh yine gönUI hirasan; can korku. 
suna değer mi tpr ömür - Bs.ki mi 
olur cihanda insan? - Göstertli
gim. iktidar_U ne<ıdct, - EUrUşti 
bütün cihanı hayran.) demeli. 

ci kafile olarak Sovyet tonra.kları
na giren lngiJİz ya':"lnnı dört mo. 
tödü ağır ve uzun bombnrdonan 
tayya.reJerfnden milteşc-kkildir. Bun 
larm sayısı katiyetle malflrrı. değil. 
sc de, uzak hedeflere karşı ba~lı 
başma taarruz:ıardn bulunacak bir 
kifayede olduklan d.:ı. muhakknk 
görülmoktedir, . 

,gal ediİen mcml~etlerin iaşe- Rus harblrı!n iptıctasın~n.nberl usta 
sini istiycn Hoovcre cümhurrei- ı R~s ameleleri şarka doğr:ı naklcdl1-
sinin bir mukaıbelcsi olacaktır, mL,lerdlr. 

--------o ~-------u~~---~ 

Demokrasi yardmunın Sovyet· 
lere gelmeğc b:ıt;lamış olması ve 
bu yardnn hn.rcketinin yollarda 
~tılmasına bu~ için maddi 
imklin bulamıyan mihver makam· 
lan, hiç olmn?.Sa erken ve çabuk 
da1'-ratıa.rak yardunın yolunu kes· 
mekten ziya.de, işi bitirip ynrdmu 
da geç kaim~ bir vn.ziycte düşür
ml'llı: isteğbie S.:.~ılıru.sla.rdır. 

SlLAH TAŞIYAN BiR FRAN
SIZ 1DAMA MAHKO'M 

EDILD! 

Paris, 19 ( A,A,) - Fransa
daki askeri mak~mları. Seino 
eyaletinin Villejuif şehri ahali
sin<len bir şnhıs, kamına ·aykırı 
olarak dlfilı ta.,ıdığından dQla
yı 17 - 10 tarihinde idama mah 
kfun edilmiş ve dün kurşuna 
dizilmiştir. 

Carşıkapı Dispanserinin 
faaliyeti 

Çarşıkapı<la Karamu. tQfapa
şa medresesinde açılmıe olan 
çocuk dispanserinde 4100 fakir 
ve yoksul ~ocuğa doktorlar ta -
rafından muayene ve tedavi e
dilerek il~çları meccanen veril -
miştir. Sab;-.hları saat ondan 
on beşe kadar rnur.yene ve tc· 
daviye devam ec1.ilmektedir. 

Ne dememeli 'l 

MUSOL~l HIRVAT PARTlSl 
ŞEFtNl KABUL E'ITl 

Rontn., 19 (.1.A.) - Bu SB· 
balı, Mu-alini, Hırvatistandaki 
Fa.~ist oo.ı: tisi şefi general Co
serlschh i kabul ctmiştlr. 

Coscrlschi, Musoliniye ''Bol
şe\Tizme k!lrşı mücndele ve :veni 
niınmın ihdası .. hnkkındaki ı·n • 
porunn vermiştir. 

f: ,.,.ef'ten s:!cmeler : 

• Şair Göte ölilriten (Dalı& ny. 
dmlık verin, daha aydmlılı: yapm) 
demiş. Göte, mnrifet ziyasına~
JWŞ, bombaların verdiği aydtnlığa 
değil. 

Ne olursa olsmı, ~ iki nokta. 
nm da neticesi Alınan kuvvetler.i
ni §8.l'.k cephesinde lkrunçılamLs ve 
Moskovaya 70 kilometreye kadar 
so~ulmak frrsa.tını veren bir tanr
ruz hışa:rtmŞ.ir. İşte buraaa, ve * Meğer simya ilmine VA.laf olan. hilh.a.ssa harekatnı ehemmiyet ka· 

lar muhtcklrler.ınizl Tacirlerin kana· zanmağa. başladığı bu devr de ge
a.t dairesinde ııatlıkJnrı §Cy'lerı on}{\! rck m1h~tr. ~v:ıcı1ıı?r ve ı;~e 

---1 
Eski tAblrlerlyle mccıızlar, kınaycler birtakım Un.do yollarıdır ki, bun· 

lar birer knhp olarak kullanuır. MU!rcdAtı Uzer!nde tasamı! cau: df!ğlldlr. 
:Sir yazıda okuyoruz: (Derlsl sen!n kemiği benim dememeli) deniliyor. Bu. 
maddi, mll.ncvt tam bir tesl!mlyct ifade eden tAbirlmlzden bOzmadır ve yan· 
lıştır; ( ctl senin, kcmlği benim) bir ti.birdir. Böyle dcMel!.. ı dc."1ai scnııı 

kemiği benim) dememeli. 

nliı;ıne ılın Ayll, uyıı,, oı.lfi "'iİ\'l'ilOl( 

hakkııın! 

~imdlki h kinılerin tzhl\r-1 hak 
mtınfurudur. 

Eyleme hul,kft.nıılıın hhl<l,Anııı nn:.·ı 

l;ıtlkA; 

Bu m.-.ldfr: it itin her yenle 
mirı'ihOrudur • 

EŞHEF 
.ıtına çeviriyorlar! - J "'-~ t ta _:;;:ı-:'i::-:--... arb. ·•ı.-. ouvye yyıı.rt.~ıgı, n ın lı~ 

Ay.e.l..gey: •(Sanuı.n aıtuıôt.n -almıın ~dbir) yazılmış. Bu dıı (Saman at. 
-{mQt;n su yUrtitmck) tir. (Saman altından alınan tedbir) dememeli, 

Tefnka numarası: 97 

Ahmet Dündarm, böyle bir mecburi· 
yeti yoktur. Senin eski bir 6Özünü tekraı
lıyahm: 

··Ahmet Dündar gibi zeki, münevver, 
güzide, istikbali parlak ve güzel bir erkek,. 
senin dahi nazmı çekemez. 

Bu kararla sinirlerine sükGn vermeğe 
calışarak apartnnanmda geceyi yarı uyku, 
yan kabus içinde, yan uyanık geçiren Ah· 
met Dündar ancak sabaha karşı yorgun· 
luktan sızmak eklinde yatağında biraz dal· 
mış ve pek eski zamanlardan, cocuk1uk se
nelerinden, mektep yı1lanndan • kalmış bir 
ıtiydd neticesi olarak her şeye rağmen yine 
abalı muayyen vakitte uyanmıştı. 

Yatağında sağa sola dönerek tekrar u· 
yunuık teşebbüslerinde bulunurken kapı 
nın zili çalındı; apartımanr silip eüpürmck, 
lopluyıp düzeltmek ve Aıhınet Dündann 

'zmetin,.. bakmak i.izere her gün erken
n ~el"'lcsi mutad olan gündelikçi kadın 

lın 1ıvJı. Ahmet Oiindar· ona kapıyı aç
mak ı.iıere istcmiye itcrniye yataktan kalk· 
tı ve rob dö şambrini giyip kusağmı beli. 

hı: nvhhan sonrn terl!kJ,.ri ayağına ge-
' t-di. vidip kapıyı octı ve Semra Hanım· 

ndi ıl kartıılnstı. 
/\ hrn~t Dündar önce derin bir nefretle 
l~lı ; 'dn ~!1 bir foci:ınm yanı lbaşın-

n ryrıl p fteç r k kurtulduğunu zannetti-

.. 

Edebi 
roman üMRAILD Yazan : ~, 

. ., t:FlK AH~ET 
SEVENGtL 

ği bir eırada tekrar ve hala aynı manzara, 
aynı 8ahne, aynı hikaye... Bu !kadın, bir za
mandır olup biten ve dün gece i~te hiç bir 
suretle inkar edilemiyecek şek.ilde ortaya çı· 
kan hadiselerden sonra ne yüzle gelip bu 
apartımanın kapısını çalıyor} Nasıl Ahmet 
Dündarla tekrar karşılaşabiliyor? Olup biten 
hadiseler kadar bilhassa bu cüret de Ahmet 
Dündarda biiyük bir tiksinti uyandınyordu; 
fakat yine bu <:Ürettir ki Ahmet Dundardaki 
nefret duygusunu geniş bir hayrete çevir. 
melcte gecikmedi; zira Semra Hanımefendi, 
hiç bir şey olmamış gibi, kapının yan açılan 
kanadmı itip içeriye :girmiş, kapıyı kapar ika 
pamaz hemen oracıkta genç adamın boynu· 
na sanlarak Öpmeğc başlamı . sonra onu 
elinden tutup içeriye çekerek doğru Ahmet 
Dündarm biraz evvel içinden çıktığı, henüz 
sıcaklığını muhafaza eden yumUJ}ak yastık· 
lnrın rm:ı~ına götürmüş ve: 

- Hava soğuk... Üşüyorum, Ü§Üyo
rum I.. 

Diye mırıldanmıştı. 
Bu v)erin hep~i ne kadar zamanda ol

du, nasıl oldu? Ru ne biı.;;iın, ne sekil, ne ga
rip bir haleti ruhiyedir? Ne müthiş bir tlıfan· 

dır, ne şiddetli bir kasırgadır ki Ahmet Dün
dar bütün fikir ve his muhalefetine rağmen 
karşı koyamıyor, en küçiik bir hareketle ce
vap veremiyor, "istemem!,, diyemiyor, "be
ni gittikçe alçaltıyorsun; benim bir takım 
yüksek duygularım, asil dütüncolerim, gu· 
rurum ~e izzetinefeim vardı: zevk, kadın ve 
eğlence bahislerinde ciahi prensiplerim var· 
dı: Öyle her gün başka bir erkekle diiştip 
kalkan kadınlardan ho lanmazcr.ın; hele al
datılmağa Jıiç tahammülüm yoktu!., diye· 
mıyor ... 

Ahmet Dündar. n.rtrk Semra Hanım
efendi hakkında söylenilenlerin hepsinin doğ· 
ru olabileceğinde hiç te._r:eddi.it etmemekte
dir; aile hayatında saadetbulmadığr için bed
baht olan kadının ıztıraplan bir hulyadır: 
Ahmet Düncların bu gÜzel kadının ince ru
h'unu anlıyan tek bir erkek olarak knr§ısma 
çıkmış olması ve o yüzden iki eş insnnın 
maddi ve manevi hüviyetlerinin atesten hir 
cıenberle sanlmnııı masaldır; Semrn Hcımrn
efendi a:tgm bir ihtirasla kıvranan ve besili 
bir ~usrak sıibi m\itemadiyen oldupu yerde 
tepinip eşelenmek istiyen, bastıeı tasları sök
mek, yerinden oynatmak, etrafa fırlatmnk' 

için sinirlenen bir dişidir; doyın~ 
hayvani bir iştiha ki Ahmet Diin dil" .tlıİ 
ra şu zev7.ek şair, Ahmet Dündar '~f 
de kim bilir kimler, nice levent deb ~ 
giiçlü kuvvetli erkekler bu ihtiratıt' ~ 
şehvani ağzında birer küçi.ik fondan lf ~ 
yip ka'ybolmus1ardır. Ahmet Düıtda,_.J, 
kendiıdnden evvel ve kendisinden ... ,o ...r,i'.ı 
Rrasında mcvkiini tayin etmeğ~ u~ifM~. 
hayalden azade, kupkuru hakifl9l 
kendi maddesi ile Semra Han ~ 
maddesi arasındaki kaynasmanın Y ;,ıs 
rinin de ruhani lezzetlerden dah• lf1C" 
daha ehemmiyetsiz olmndıcmı an !ti 
Semra Hanımefendi öyle bir ka~it 
met Dündar, onun her gün başka 
.. . h . . d k b ld ,,.,~ gın ma remıyetın e zev · u ,. l, • 

riyle görse yine ondan vaz geçe~ 1' 
ve kendisinden evvelkilerle kendi•111 

rakiler Artısında mevkiioi tnyin tL'ip : 
beklemekten ve küçük. az '\re t"herl~ 
de olsa kendisine verileni tef:ckkft ' 
nuniytle nlmnktan geri kalmıy11cıı tıt 

Bu, genç adamın o. zamana ~·~t 
madı~ı yepyeni bir haleti ruiıiyedı~ 
cliyC" kadar hissettiCTİ. forkma 'nrd• 1

• 

bocD1ayıp birinden öteki::ine ıa111.•f1 
ıneraretle ~ec;tiği haleti ruhiyelerıtı 
kak ki en f.snfüsıdır ! 
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1 Ja~'ı ~l~ 00 a·1~ 00~[~)"~ ~ lb ~ ~ n i 
~b· pon ~ 

11 ıııes · Sa k f 1 k M d • 31~ Serbest Sütun: _ 

~hıeri~a r m l I yaJaH ·i~ lrDS Talebe pasoları 
·~.7~•eJn;gencral gün hapse mahkôm oldu 
'tır etti. Kabfne1i 
~!'od eilil<m gen~· 

ıu}trarıan da nynlına4 
,,:"llıen tndan emredil. 

lıatb·e~kil eden znt 
lle . ıYe, bahriye Hı 

tüıı de uhdesine 

Evvelki 4!kşam Beyoğlunda 
sarhoş olarak dolaşan Manliros 
adında biri. caddeden g~n 
Fatma adında birine sarkıntılık 
yapmış ve yakalanarak meşhut 
suç mahkemesine verilmiştir. 

Dün ııöbetçi bulunan asliye 
üçüncü sulh mahkemesinde ya
pılan dunışmaaa suç sabit gö
riilerek Mardiros 31 gün hnpsc 
mahkum edilmiştir. 

ler 
~ e :;öl'<' 1ojo hü-

r.."':' J UJ>On Juı.rhin
~ ~\·ı·ı tlıtrjı~' ~e ı;clen Jm .. 

ilin g dır. 
~~ ~l°U"'rıımı da Ja· 
\ lıarı- ayat aha,..ına 

Ateşli mangah bırakıp camiye giden 
Eyübün evi yanıyordu 

"\'le 'h ~.:"" "b mı \Cr de'\· 
.'llıı etini dalın sıkı 
'th~ ll<ılırnıı.kta, ıneın

ttt~ lıaıı rtır,.,nı (lııhı~ 
~lı.tııek tahal('"uk ernr. 

har ~lr. 
!~ :ete geçme ha-
'~ bı~::a Tojo Jıüku· 

.ıa sa nlika u
~r~nYanın bliyUk 

ı ~ l'ttJğj inldş:ıflnr 
\ııı Obıııı ol un, t ica. 
t~ • nrıı71 bakımın. 
~-~1 ciddi b:r su· 
~Uk kt.nd ı r. 
~ li ~ten sonra 

tli.~ s:ıenııeı•eti halini 
'b.~ha nalı nıcmlcketi 
~~t• ~ıJaıu memleket · 

tı b aluın ııulıın , nii· 
... ~k~kıınınılnn tlca-
"11 "''IQc] ' 

ı' l'eıı· an, arazi tıa-
tt hı tc?.atıar, ihti. 

n•ırlnmıık de-

• 't11(' • 
t laJııı::ncıc bu ihti · 
ti"a • nı.ı.uı, ctml" ve 
~" 'Cİıı A Yada· ok

p "t.' lı.' 
t lllın esabn katı 1R • 

~ .. 'ıt u tur 
~tl~ııt.uko. ile b:ı. lı . 

ı. ~ıı •cin ilk t chli
'-.a ltılaıı onrn ('ine 

l ıı~tuıınr ise; Amc 
ıı... 111 l<üUh·et li mil•· '\\( !Sah • 
~ ı·ıd alarda ,Japon· 

Şehremininde T Sk{'ndcrağa 
sokağında 9 numarada oturan 
pastırmacı Eyüp, ailesile camie 
gitmişler, evde mangalı açık bı
raktıklarından at~ sıçrayarak 
minderleri tutuşturmu§tur. 

Tramvay, otomobile 
çarpmış 

Şoför l\1ehmedin idaresindeki 
1646 numaralı otomobil dün 
istiklal caddesinden ~e<-erken, 
vatman Ha.sanın sürdı.iğü Kurtu
luş - Eminönü tramvayile çar
pışmıştır. 
Çarpışma şiddetli olmuş. oto

mobil hasara uğramışsa d a in· 
sanca bir zayiat olmamıAbr. 

Tramvaydan dü~tü 
Beyoğlunda Meşrutiyet cad-

desinde oturan Ana.stas krzı E~ 
mil Tilo, Eminönünden tramva
ya atlamak istemiş, dütlerek yn
ral~nmL~ttr. 

----0--

Bir yaralanma 
ı Sirkecide Viyana otelinde mi -

safir olarak oturan Ahmet oğlu 
Mehmet, Sirkeci i~asyon ~
<lesinden g~rken 3124 numa
ralı yük arabası ~rpmış \'e vü
cudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştı;. ---.o----

Bir sandal devrildi 1 tılilar c l'lmc ini tt·. 
~ \~ıııı dıı. Jaııoııynnııı 
\."l'i~e lleğil, llinıli. Şirketi Hayriyenin dün Deşik· 
i~~ 

1 
•n Pasifik mcıı · taş iskelesir.e •ana.san 71 numa· 

,~ •alinde<lir rah vapurunun tornistnn yapar-
• \11~ h • k<>n lmbarttığ-r -sular YllzUnden 

' a b' edeflcri ı .. c Rccelin 4127 numaralı eşya yük 
ladır ~anılan Ok· t 

nr 117.anmnı.ta· lü sandalı batınış ır. 
Hecen bir miktar su yuttuk-

~ ib· ed . '- ~ı,~IJaya lapacnğı t.:ın ~onra kurtanlmı$. t a\•ı 
·~ ""lliilt>rin bu~ürı altına alınmıştı r. 

'tııı~tolan bir talmn ı 
f~ bu~ı ibaret Jc. Açık Cevap: 

ıı 11• ıııın ~:ırbııı- ı 
lııltj~r~~una t:ılıl ol· O kuyııcııla rı m ızılan A. ScnfJ· 

'-ııbııııı, ır suı·etle t~·- re: 
llt.." ok;acnı, dc:nr.I.tlr. Bir yılda. iki imtihan verereli 
~ ~~ı;ı; nııus adalnnna iki sınıfı birden gcçmeğe imkan 
~.llıtrı~ Hııııln<',nk bir yoktur. Döndi.iğünU1. senenin te-
/letını nın okynnu .. • lafisi için talimatnamedo hi~ 
'
1 
lıir 11 " kt<ıteyc('ck bir imkan yoktur. 
~~k dn tllnt Fclc. Dönen talebe ancak f"elecek 

~.1 tt;ı \ t 'rtı\ü·dc ·'"· yıl, döndüğü ~ınıfm i.mtınnmm 
~ •t t<'ııı~"erlknn ada ve:erek bir sınıf ilerliyetilir. 
ııı'"'~ er. içine tnııs Haziranda bir. eyliilde ikinci bir 
• lıt 1 ~ 1111l eti :ra.nın· imtihan vermek. her imtihanda 
tııı, r~· ~nwn~:nde p)· birer sınıf terfi etmek müın

Etraftan yetişen halk. evin 
kapmım açarak içer iye girmiş 
ve yangını söndürmüşlerdir. E -
yüp halckmda zabıta tahkikata 
başlamıştır. _,. .. 

Un tevziatı 
Yapılan tetkikler, İşte 
yolsuzluk olmadığını 

meydana çıkardı 
Börekçi \'C !'!İmitçilere yapılan 

un tevziatında yolsuzluklar ol
duğuna dair olan ihbarların 
tahkikatı tamamla.nmrştır. 

Tahkikat net icesinde börekı;i 
ve simitçilere yapılan tevziatta 
yolsuzluk olmadığı anlaşılmıştır. 
Yalnız dün de yazdığımız veç
hile un tevziatını idare eden 
heyetin hesaplannda 46 liralık 
bir açık ~örülmüştür. Bu açık, 
heyeti idare tarafm<lan ödene
cektir. 

Diğer taraftan bazı börekçi 
ve s imitçi esnafı bir cemiyet 
t~kil etmek üzere Vilayete mü
racaat etmişti. Vilayet bu es
nafın ekmek yapıcılar cemiyeti
ne kayıtlı olduğunu nazarı iti· 
bara alarak veni bir cemiyet 
kurmalarına niüsaade etmemiş
ti r . 
Köylerimiz nüfus esası 
üzerine sıraya konuyor 

Dahiliye Vekilliği nüfus esasınn gö· 
re köylerimi.rJ ınraya koymaktadır. 

Tmınlf ettikten eonra köylerimizin 
durumu tcsblt olunacak, sonnı ldlylU 

mllzllD kalkınmasına yarnr kararlar 
aımacaktır. 

Fayton tarif esi 
İstanbul Belediyesi lktısat mü

dürlliğünün. son günlerde şehri
mi7.e çok miktarda gelen fay
tonlar icin bir tarife hazırladı· 
ğmı ~ışbl( 

Hazırla.nan tarife beledive 
daimi encümeni tarafından tet
kik olunmak-tadır. Hafta içinde 
encümenden ~ıkarak m{'rivcte 
girecektir. 

Maaşlar ayın 27 sinde 
Ankl\radan haber verlldlğlne göre, 

maaşların !lCker bayramından evvel 
verilmesi me~ubabs değildir. Maaş • 
tıırnı, ı:-ec;:cn aenc olduğu gibi cumhu· 
riyct bayramı ariteslnde yanl 27 bL 
rlncltcşrln pazartesi gtınU verilmesi 
için maliye vekAJ.ctı tarafından alAka. 
darlara tebligat yapılmıştır. 

§ehrimizin ezeli ve umumi b r 
derdi vardır; ''Talebe po.soları .. 
her :ıene mektepler açılırken va· 
kit buldukça bundan bahsedcrb:; 
nihayet ~,llarea devam eden uğ. 
ramnndan so:.ırn geç.en senenin 
sonlarında tramvay pasoları -Kn 
drköy ha~- lstanbuldnki bUtün 
tramvay hatlanna te§lDil edildi: 
fakat bu da ihtiyaca kafi ğelınc· 
di; ~ünkü lbugiln dersleri itibariy
le yalnız nazari değil aynı zaman
cia ameli vazifelerle de mukayyet 
bulunan ve b112.an vapur, tramvay 
ve halla tren glizergihmdaki ya· 
kmJaxını ziyaret mecburiyetinde 
kalan ilk, orta ve lise talebeleri 
hazan da herhangi bir ders tatbi. 
katr zımnında böyle bir vasıta He 
hir yere gitmek 7.ar uretindf' kal· 
dığr takdirde ebeveynlerinin yan 
yevmiyesinden fazlasmn tekabül e. 
dccek niebette bir ''f•p\JJ' "e yol 
masrafını tediye etmek lüzumiyl" 
karşılaşmaktadır. 

''Talebe,, bir şalı.-;m değil bir 
camianın adı olduğuna ,.e daha ilk 
okuld:ın baı:ılryarak üı\i\'ersitc~i bi
tirinceye kadar t.a.lısiline devam e· 
denlerin hepsine aynı isim verildi. 
ğine ve haklarmın da aynı olduğu· 
na göre her birine ayrı ayrı paso 
vermek suretiyle kısnnlara ayu·
mak cs:ı.sen doğ·ru olamaz; ruı.srl ki 
pasosu fiehrin -tren hariç- bü
tün nakil vasıtalannda cari ve mu· 
teber olan bir üniversite talebesi 
varsa aynı .şekilde ve aynı haı<~'"n 
i:ıtifadc etmek istiyen bir ilk, c-r. 
ta ve lise tftlebdcsi de bulundu • 
ğunu bugünkü hı..yat ~larile tnh 
sil şekline göre kabul etmek artık 
bir zaruret halini almıştır. 

Hattiı. hu pMOla.rın talebenin 
yalnız olduğu Şehirde değil mem
leketimizin bütün şehirlerinde 

muteber olma.s1 da icap eder; me
sela herhangi bir sebeple başka 
bir !jehirden lzmi:re gitmiş olsa c· 
ğer talAbc lhüviytini hamil ise iz. 
mirdelrl bütün nakil vamta1armd:ı 
t enziliııttan isafade edebildiği halde 
tzmir veya diğer b:r yerilen !stan· 
bula gelmiş olan b'.r talebe yine 
aynı m emelelmt.iri hu<hıtJarı d nhi -
linde bulunduğu baldo niçin ibu 
haktan islifnde edemiyor!., Yoksa 
misafirpen-erlik haldtt Tiirkiyedc 
yalntz lzmirlilere mi hasredilmiş: 

tir? .. 
Veya lz.rnire mahsus ayrı bir kn. 

nun mu vardır? 
Maks:ı.dnnızı yukarıda uzun uza· 

dıya izah ettikten sonra §unu da 
illi.ve edelim ki kehrimi7.de okuyan 
talebeleri her nakil va..c:ııUu!ı için 
ayrı bir pıuıo teminine meobur br
rakmadruı sn bir tek talebe paoo.su 
ile bu İ.!j pekalfı görülür ve 1Uzum· 
euz bir çok uzun muamelelere de 
yol .arılmış olmaz. 

Samanı Gönüllü 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

ibret~e 
okunacak 
hükümler 
D ıln1'ü, "\'akıt'' da iht'{'tle o. 

ı.udum. ı.·rn tı!-iJZ arllirc.'>1, 
"General dö Gol"llcn heyecanla b:ıh 
settil<lcrindC'n, vatan ıh~mdıı , ·at.on 
için çalr5Qn bn n~l•<'ri, kahraman 
dl~·e ö,·düklerinden ötiirii b:ızı '"n· 
tamla.şlarmı mahkfım etmi.; Jhi
kiim gi~•enlerden, ·l'nris ı:e~ Fn· 
kültesi ıırofesörlerindcn M. \ 'illcy 
ile oğlu ' e kızı \'e fen akııdemf..I 
ll7.ll.';rn;:Jan be sahsiyettir. 

Fra.n'i11, adllve inin, bı:nlııra TI!lt
lcdlğl suç, ''p;o~~nda., imiş: ya
ni Franc.ıı kiiltlirüniin en muhtc· 
rem slmalarmı teşkil cclen bu pro· 
fe<iörl cr, bn akademi ii7.alan, "do 
Gol'' de hir "milli kahraman., ,·ıu· 
lı~ı ı:iirıJiikJeri, ona hayranlık bes 
lcct:kleri ldn m:Mıı;.uuı e-<Jilmlşler. 

E-.kLleın bütün d ünyada. yerleş· 
mi~ bir Jnanış \'ardı: 

- Frıı.n u lar, fırka pro;;nı.mla· 

... 

rııın hrı ... ulurlar, parliunentodn bo· 
::"lıc;urillr, lıl.lıirl: i ;'.lcrloı·; fa· 
l::ıt \":lt:rn tc!ıl•l,<'"i J.ıırsıo.;ıııd • her 
d,n .-:. ı, lı:r ı tirlıı M~ ıı.~i ı ep 
lıı~.r.:1 t,;r tıuarn nta~n:ı leli ooy
r!!!• ~!lı;- .!-:. topl:ımrlıı.r. 

llcııirdı. 
rr:ıns:ı:ıın nasıl t;lılilü~i!nu, rrnn 

sız ı•o::!)hc-;:•ı'n nn" •! <;'lz:.iJdiığ-:jnii, 
!• nm~z <;ıl:ihıııın M• rl patiruııadı· 

fını ~oruüır, liü?nnnııı v.ococcği 
koprt!lcr :ıtılııı:ulı, yı::ll:ı r ho:r.ulm:ı

ıl•, t Un<'ller '"'"lm:ıdı. l'raru;a 
dü .. mnn kur bıntl:ı cıı birin :nedi •• 

Yoksa, l · Hm tıu hacli.,elenle, 
bi7.inı blinıeJi.11irnh: "'el lcr mi 'ar? 

\ nl•t ile, birlnı milli miıeailcle· 
mizin knlımmıınların.'l. da lıt\ le 
l;ar:ı l<?l~eler sürflmck İ'lt cnn~i,, 
idam Jis1 el eri ııesr('(]llmi~ti. Pn
kat onlann ndn la b<'rnher 'nta. 
nın bıı vrakları t!:ı knmnnışt ı. Ou 
lnr, bu knrn h:ırr:ığı sııfnltlarm n· 
le\· t.eninıleıı tloluıdular \'e ıı;ültl!!rc 
Mdar ~ Ul<sclttilel'. 

Aııab:ı orada <l:ı.nı~nlannn, 'lirli· 
len. 7.lnrlanR ntıl:v ; r ba~kn ndnm
lar mıdır':" Hunu z:ımnıı ~ıi.ı.teN'. 

cek. 
HAKKJ SUHA GEZGiN 

[~~) 
Kalörifer mi, s ı 
B ir gazetenin okuyucu mek· 

tuplan arııamda kalörlfere 
do.Ir bir ';!ikıiyet gördnm. J{alöri· 
fer hepimizi alakadar edebile«k 
bir me\"ZU değildir. ç.oğumuz.un 
evinde hôliı odun ve kömür sobn· 
-tı. yahut mangn} yanar. Fakat ip. 
tidaili{;'ine rağmen göriilüyor ki 
soba ve mangal işini daha ltolııy 
yola koyabilıyonız... El\"erir ki, 
daha önceden odun ve kömür i~i
ni yoluna koymuş bulunaJnn. 

Kış mevsimi ile beraber kalö· 
rüer şikayetine başhynnlarm hi
kayesi malüm: "Soğuklar şidde
tini gösterdiği halde, ev sahiple. 
ri kalörlferi yakmıyor,, diye sız
lanrrlar ... 

Bu bakundan soba veya man
galr nru'!rl tercih etmezsiniz! Ki
ı ·ıı.c ı da olsanız, taşındığınız ev· 
de isted~ğiniz zaman sobanızı ku. 
rar, keyfinize t-altarsmız ... Ne ev 
&ı.hibinin t:eöbirler.ine mshkCliıı 
olmak meselesi vardır; ne de 
mevaim tclfı.kkisi •.• 

SObanm kalörifere nlsbetle bir 
nevi üstünlüğü de vücuUa hem· 
her, gözü ISJtmasıdır. 

P..ahmetli Denizli mebusu Ne
cip Ali KUçUka, bir gün, babası
nın hususiyetlerinden bab.c;ediyor. 
du. Bir aralrk dedi ki: 

- Denizliden geldikçe, benim· 
le beraber otururdu. Fakat kı§ 
mcw:ıiminde kendislni t.aır. ma.na
siylo memnun edemezdim. Sebc· 
bi de knlöriferin sadece h~i. 
len gizli harareti idi. ''Oğlum, 
derdi... Gerçi vilcudunı ısınıyor ••. 
fakat. ateşi göremlyoruın. GözUm 
ısınmryot: ruhum ısınmıyor •• ., 

. . 
Fılhakilta uyuyıı.n bir kedi gi

bi mm! mml söylenen, nar gibi 
kızarrnıa bir ateş kn~ısında ge-

rine gerine huJyny:ı dalmak ka· 
dn.r tatlı bir şey var mı? 

l\,...1öriferlc ısınmak, sevgilidM1 
bir mektup almak gı1ri sevın.diri. 
ci bir f;}('Y olıruı.kln beraber, f'Oba 
veya ın.ruıgal luı.rşISY, sevgiliy~ 
kavu.-;ınınk derC;C(.>Sin~c haz veri· 
cidlr. 

Tevek1tell dememişler: 
Mangal kemın ,.,,. giiniiniin liı

leıiırııhr, 

H!KME1' MUNJR 

--0--

ÜZ alkas 
romanı 

Ç ünkü 
~t:tlar 1~nç, eker ka. kün değildir. 
~ t. t 

11 
hsulleri ile ============:::==========================================~('<'ı:!~·r~.knbl'tin Jıı- bir kadın, bazan iki kadın, ba

zan üç, hatta dört kar.im geli
yormuş. Bir iki kere de erkek 
ziyaretçiler gelmi -, fakat çok 
defa kadın ziyaretçiler ,ıı;elirmiş. 

"Bir Kalkns Romanı .. doğrudan 
doğruya GllrcUceden tereüme 

edllmlşt!r 
~~:\fll;ı u tiinliik .\ . 

had~ tn~tnh-a etli!· 
\ tlinı eılır 
~ 1 tk''\t ıı hn~el<ete ha· 

'lt~:~ı«'\\el Amcri, 
Uta davet et-

~ ~g 1 
'tı (!l{ '>• 
glit·· <:-.traat 

\isllnde 
~~ıı.~ 

1-ı ilUsu veteriner 
'•ll ~ rı doçcnu Dr. 

~ ~ tntıklan do· 
!l~ I' v aynı fnkUl· 

'lııı.; "rıtı I:>r, Nevzat 
t •·rotc 
llılık or!Uğe terfi 

~·~~~:· 
~i~tlşlıfönı 

lt~ll.lar ıza 
ttı ller(! , ''tı(I n hicret Ye 
"' k hırdumu:za .. el-

• :ş nı 0 

ı~. n ":ı.tanda~lı 
\' . 

'• ii,l!l'rl B ey'C 
1 t, 

J\~ ---
l ı1u,• 

~l~t • 
~ 1l'l Son 

\ iQ 24 20 

~ ı~4 l~~ ~~ 
!!. t\:\ıı\zı 
o l>, 
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Arkası ':h...,ş "rlu:u :c;ı;ı 'koca . 
man bir gölge halinde görülü -
vordu. 

Fakat pencerelerden hiç birin· 
de ışık görmedim. Olduğum yer
de uzun zaman ookledim. Ev. 
baştan a.5ağı kadar simsiyah 
manzarasını muhafa7.a ediyordu. 

il •• •• ' 

BiR CASUS OLDURULDU 

Tam avrılmak \i?.ereydim ki, 

Büvük. heyecaniı zabıta ve Casusluk Romam · 

53 tnı?1lizceden Çeviren : H . M()N/R 
d Otele döndüğüm zaman, be-

bulunduğum yerin yakının an nim için bir telgraf geldiğini 
geçen yoldan ~itlik('.C hızlanan $()ylcdiler. HİÇ şüpbesiz Çaney -
ayak sesleri işittim . · l 

Ben hemen çalılıkların arkası dendi. Sabahın sekızinde ge -
na saklandım. Gelen ndam ö- mi~t 
nilınden ıslık ralarak gecıti. A- Açtım. lı:ersinde şu satnfar: 

" ~ " DERHAL LONDRA'YA 
dımlarm kuvvetin<len. iri yarı DÖ~! IZlDOR MOZENBERG 
ve ağırrıı. birisi olduğu anlaşı- OLU BULUı. mu. ZANNEDER· 
hyordu. Adaya doğru giden yo- SI™ BİR CtNA YN.r.E KUR
lun ü:r.erinde biraz il rledikten RAN GlTMl~ ..... 
sonra o zamana kadar nasılsa ~• 
göziime çarpmamış olan bir KISIM XXI 
kuytuda - ~aklı olduğu anla- Derhal Londraya dönmek ıçın 
Hılan - bir kayığ~ binerek evin lr<!n ~tlerini soruşturdum . 
taş merdivenlerine do~ru açıl· Maalesef IAndra volcularmı gö· 
d türccek olan tren · saat 9,37 de 

ı. 
Derken keSkin bir ıslık sesi i- knlkryordu, Nihayet bir saat 

şittim, Bu ıslık ~esi. evin içer · kadar beklemekliğim lazımdı. 
sinden geliyordu, Kayrğm i~er- Sonra bu tren. bir başka i tas
sindeki adam. aynt F.e.kilde kes- yonda uzunca bir tevakkuf dev
kin ve manalı bir !shkla cevap resi geçiriyormuş, Ba.~:ı. türlü 
verdi. hareket etmeğe imkô.n yoktu. 

Derken evin alt pencerelerind{' Yolda Londra ~aretelerinin 
ışıklar ynndr. son nUsbalarından .birini bul-

Ada.mm içeriye ~rdiği anla- duın. gazete, büyük harflerle 
şılıyordu. • 1ozenberg cinayetinden ba.bse -

Daha fa.zla beklemiyerek, o- diyordu . 
radan :-ıynldım. ' Öğrendiğime ~öre hadise şu 

llk indiğim otele dön<lüm. yolda cereyan etmiş: 
. Memnundum, Boş olduğu söy- Londranm F inçley sokağında 
lenen evde jbirisinin oturduğuna ''Minerva akaretleri,, denen ev
emin olmuştum. . X,.~lecek 1erden birine bir kiracı ge)mjş ... 
.7.aJJlall ~okttı.. ~ laxıi ~.;.M~_fj),ile_gği-" 

ğine göre, bu adam Mançister 
şehrinde bulunuyormuş d~. 
Londraya geldiği sıralarda ote -
le gidecek yerde, böyle husu i 
bir dairede oturmağ} tercih c
diyonnuş: evin kapıcrnına de
mi.~ ki: "Ben, bazan sık sık ge
lirim; ba.znn da uzun zaman 
selmcm. Fakat geldiğim zaman 
hazır bir ::rer bulmaklığmı mu
hakka~ l~dır.,, Böylece e v in 
bir daıresıni kiralamı§, mi.ik'!nı· 
ı~el surette. ~ö§Cmi~.. . Arada 
hır gelm~k ıçın hazrrlanmış bir· 
yer oldugu halde GOk mükem
mel .surette döşeyişi şayanı dik-
kattır. . 

Bundan başka evin bir SC· 
nelik kirasını da' peşin ödemi.q. 

Bu akaretlerin odabaşıhğl~ı 
y~pan mütekait bir subayla ka
rısıymış. Gazetecilerin bu a
damdan aldığı malumata göre, 
Mister Mozer, bu eve sık sık 
geliyormuş, Birbiri ark;ı.sına bir 
kaç hafta sonunu orada geçir
mi.~, ara sıra kendisini orada 
ziyaret edenler de oluyormu§. 

Ziyaretçiler ekseriya pazar 
günleri öğleden sonra gelirmiş . 
Bunlar arasında .kadınlar da 
v.armış. IBu kadrnlar dab& ziya · 
de~1~~.~A 

Bir Kafkas romanı. Kafkas aşkı· 

nm, Kıı.fkııs 1rkmın romanıdır 
Son za.manlarda iki üc hafta 

~{ister 1\ lozer ortadan kaybol- 1 
muş, Evin içersini 1'Hip süpür- Fiyatı: 40 kuruş 
mü.~ler ... Her an için geleceği satış yeri: vakit Kltnbc~I 
ümidini besliyorlarmış. Bittabi -------=aı-----1 
odalar:ınm bir anahtarı da oda -
başının karısında bulunuyor-
muş. Odabaşının karısı l.\füter 
l\lozerin odalarının temizlii:'1ııc 
nezaret etmek Uzere bir gün i
çeri ~rdiği zaman, onu. koltu
ğunda ölü olarak bulmuş. 
Kadının sinirleri kuvveUiy -

mi~. hiç bir tel8..s ve heyecan e
seri göstermcksi1.in doğnrea ko
casına dtmiş. Kocası da soğuk 
kanlı bir adam olacak ki, her 
hangi bir kargaşalığa meyd~n 
vermeden lt"Jrakola müracaat et
mişler. Karakol polisi emniyet 
direkt.Cirlüğüne telefon etmi§. 
Büyük memurlar işe el koymuş
lar. 

Bu arnda müfettiş Jalvan gel· 
miş. Müfettiş Jalv~n. bu ölen 
adamın :Mister lzidor Mozen-
berg olması ihtimalini ileri sü
rerek, onun katibi olan Mister 
Marks'ı çağırmış. 

Marks gelir gelmez. ölUyc 
bakını§ ve bunun lzidor. Mo
zenbe~ olduğunu söylemış. 
Şimdi mesele, lzidor Mozen

bcrgin ne zaman öldüğü '"e nasıl 
öldüğüydü. Gazete ibunun hak -
landa d& tafsilat veriyordu. 

.(.Qew~ V.J!T l. 

jvJrm·. vı evvelki Vakııl 

lstanbulun umumi 
haritas? 

1stanbulun umumi harltnsınm ahzi 

Şchrcmanctıncc b!r ~lrkcte tevdi olun· 
muştur. Şlrk,.~ln şlmdlyc kadar tan 
zlm ve §Chremanctlne \'Crditi harita 
ların tetkiki iı;:ln bir heyeti fcnnly 
teşkiline Meclisi VUkelll.ca karar \ • 
rllml§tlr. 

Daima halkın meni aa
tini 'düşünür, her sayı· 

sınCla en seçme vazılar 
'-ngre,ier. 

• 
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Romanya teşlcilabna 
bağlandı 

OUkres, 19 (A.A.) D.N.ll.: 
1.!areıınl Antoneskonun, umumi 

knrntfilıtnn yszdıf,ı bir knnırname 
ile Odcsn ı:ıehri, Romnnyanm, Din 
y~tcr öteEi ldııri te kilfı.tına dahil 
olmuştur. B•ı knrnrnrune mucibin. 
c.e, Odez:ı, Trnnslstlryanın merke
zi olacnkur. 

Alman TicPTet Nazırı 

n< ;nada 
Roma, 10 (A.A.) 
Alınan ticaret ruwrı Funk, mil· 

te:ıdcrt mcsa nrkadaşlarlyle bir -
Uktc bu sn.bnh Ronıaya gelmiştir. 
Funk'un ziyaretine dnir olarak neş 
ı-00.Uen l1lr resmi tebliğde, Alınan 
M.ZirJnm Roma.da bir ka.ç glln ka
la.cağı ve İtalyan ricaliyle, iki mem 
lclteU nlUka.dar eden iktma.di ve 
nınli işler i~tkik edeceği söylen • 
mektedlr. 

Amerika 
'Japonyanın silah sevki· 
yahna mani olmasına 

müsaade ebniyecek 
to!dıolm, 19 (A.A.) - Stefani: 

Da,gens Nyheter'in Vaş!ngtondan 
haber aldığına göre, J nponyanın, 
Çine vo Sovyeler Birliğine gönde-
ıilcn hnrp malzemesi scvktya.tmn 
llUllti o!masma, Birleaik Amerika· 
r.m m~nde etmiyeceği, Beyaz sa· 
ray mnl'lller:lnde söylenmiştir. 

.imanlar Moskova 
kapllarında 

(Baş tarafı l incide) 
DUn bir lngillz ajansı Sovye ll'rl:ı 

KalenlnJ lsUrdat ctmJş oldukları ha • 
berin!. vermt,u. Bu haber teeyyüt et.. 
mcmlştlr. 

Yaınız Pı-~vd:\, bu §Chrc • ... ,. •• · 
lemi§ olan 80 Alman tnnkmm tahnı 
cdJlml§ olduğunu hııber vermektedir. 
Bu gaı-ete, tnarnızun bıı<Jlıın~cmdıı.n 
ten, Almanlar tarafından ı:c.nber fçf. 
ne ııJınmış olan cnzutamıarm. kısılla· 
:rm kUlll kuvvetlerine llt!hak e~k 
için son dorcce gayret sartetmckte, 
dOpann azim zayiat verdirmekte ve 
onu biı' çok mukavemet merkczlerlnl 
tesııme lcbnr etmek için azım kuvvet. 
ler ayırmağa icbar etmekte oldukla • 
nru llAve etmektedir. 

Sovyetıer, bug(ln payitahtm cenubu 
prlds'.ndekl harekrıt hakkında etraf • 
lı malOnınt vcrmt;lerdlr. :Maamafih, 
bu mıntakadn. mUh!m Sovyet mlllrezc 
lcrlnln Tlmoçcnko ordusuna llUhak 
etm~ oldukları rlvnyct edilmektedir. 

(Baş tarafı t. incidi) 
1\foskova, ''.> ( ~.A.) 

D ı ımbah ne,,redllen Sovyet tcb. 
ı•wo. ..... 
Kıtalarmuz geceleyin bUtUn cephe 

boyunca, ve bilhassa cephenin mer. 
kez bölgesinde ılddetlc muharebe et. 
mlşlerdlr. 

Moskova, 19 ( A •• i.) - Sov
yet h;:.berler bürosunun bugiln 
öğle üzeri ne§rcdilen tebliği: 

18 - 19 Hkteşrin gecesi, kıta
larımız, bütün cephe boyunca. 
dilşmanla çarpışmışlardır. Mu
harebeler bilhassa merl~ez cep· 
besinde şiddetli olmuştur. 

Sovyct tayyareleri, fena bava 
şartlnnna rağmen eeeaQtle çar -
pışmakta ve havn. kuvvetlerimiz 
düşman krtalarma ağrr darbeler 
indirmektedir. 
Yağmura ve sise rağmen, pi~ 

]Otlarımız baRkum'1..ıdanhğrn ken 
dilerine verdiği vazifeleri yap
maktadırlar. 

Son 28 gün içinde cephenin 
cenup - batı istika.metinde f aa
liyett.e bulunan birlikler, 56 düş 
man tayvaresi, 104 tank, 700 
kll.m}'OD, 54 hafif tank, 15 zırh
lı otomobil. 6 zırhlı sığınak, 
ıo ltöpril. 4Ö top ve 18 myyare 
karşı koyma top mevzii tahrip 
etmişler ve 8 küsur piyade ta.
buru ile 10 motosikletli !tolu 
imhn eylemişlerdir 
STALİNIN EMRf YEVMlSt 
Lonclro 19 ( A.A) - Stalin 

millete hitaben ne§rettiği bir 
gUnlük emirde Sovyetleri Mos
kovayı rnnuna kadar müdafaa 
etmek hususundaki azimlerini 
tcyid etmiştir. 

Stalin bütün halk hükQmet 
merkezini müdMaa işinde Kızıl 
Orduya yardım için elinden ge
leni yapmaktadır, demiştir. 

MOSKOVA RADYOSU NE 
DlYOR? 

Londra, 19 (A.A.) - Mos
kova radyosu spilterl bugün de· .. 
m iştir ki: · 

Moskovanrn 160 kilometre 
şimali srarbisinde Kalinin kesi
minde şiddetli bir muharebe ce
reyan etmektedir. 

Burada, Alman taa.ITUzu. bir 
Rus mukabil taaITUzuna inkılap 
etmektedir. Haminkonun kuman 
dası altında, her karış toprak, 
her küçük ev müdafaa edilmek · 
tedir. 

Haminko kıt;ı.lan, mütemadi -
yen mukaqil taa.rrtı7.a geçiyor
lar Katinin istikametinde Al
mtÜılara ltarm, nüfuz edilemez 
bir demir set vücuda getirildiği 
devrede, daha çetin ve dıba knn 
lr muharebelere intiz~:- edile
bilir. 

Spiker, radyoca ya.pt·ğ1 diğer 
neşriyatta ~yle de..•niştir: 

Donetz havzasını müdafn:ı e
den Sovvet kıt<ılanna karşı 
yaptı~ vahşiyane hücumlar~ 
raWııen düşman büyük mm-af -
fa.kıyetl~r kazanamamış. bilakis 
ai!Ir zayiat vermiştir. 

apolide 
Torpil fabrikası 

bombalandı 

Mosltovad.ı bllUln mukavemet ted. 
blrlcrl nlrnmı§t.Ir. Amele tııburııın a. 
tq bnttına gttmelcte, halk ise 1stih • 
lt4mlurm noksanlarını ikmale Çalı§ • 

maktadır. lsUhkJlm kuvvetler! kuman 
danı general, Moskovo. radyosunda, 
sokak muharebeleri için yapılacak 

tahkimat prensiplcrlıll 1.zn.h ve tc§rlh 
ctml§Ur. Sokaklarda ba.rllmUar bal • 
kanlarda e n d o. b t istinatgtuı
ıarı vllcudc geUrilmlşt!r. Rndyo, Ode. 
mınm strateji bakımmıb.n tahliye edil 
rnJ§ olduğunu ve Odcsa garnizonunun 
bn.'kn cephede kullanılınASl 111.zumuna 
blııaen, bu tahliyenin zııruıi olduğunu 
r.öyleml~tır. Odesa garnizonu, iki ay 
müddetle 18 numen flrkasmı tutmuş 
Ye bunlııra maktul ve mecruh olarak Knhire, rn (A.A.) 
50.000 W§l zayiat verdlrı:nl~tir. Don Ortn§o.rk İngiliz hava kuvvetle. 
nehri nzerlndcı bulunan Rast.ov şehri • ri umumi kamrgli.b10ın tebliğinde 
nın mUd:ı.fnnya hnzır otdul:'llnu crıı:r.. lııgi!iz bombardımnn tayyarelerinin 

perşembe nkşamı Nn ıolidc bazı 
na ZveZda gnzetcs1 yazıyor. hedeflere muvaffakıyetle taarruz 

Moskovo. radyosu muh:ı.rrlr AJeks!s ettikleri kaydedilmektedir. Dliyük 
Tolatoyun bir mUsahabesinl nnşrct • çııpta bombalar tersanede torpil 
rn~tlr. :lluhnrrlr, bu mu ah:ı.beslılde, fabrikns·na ait bazı binnlarn, dok
nmele sınıfı dU:µnan:ı. knr§t koymağa larn, demiryollarına ve lokomotü 
JıazırI:ı.nırken, ha l<rn fstihkAmlardn 

go.rnjlarınn isnbct ctM 0

"tir. 
ne suretle ç:üı1'1nnkta olduklnrmı ta~ Cuma giinü tngill:.bombardıman 
\•!r etmektedir. Donetz bölgesi de teh tayyareleri Simkusa hnva. lissüne 
Ukeyc maruzdur. Fakat bu kesimde. taun-uz etrni'jlerdir. DüFma!lın b!r 
ki vıız yet hııltkmda etraflı mıı.lQmat av tayynrcsi Bb"Ir hn :ıra uğram·s 
mevcut oım:ı.dığı gibi, Harkof hakkın.. ve ü.sııilnc dönmemiştir. 
da da mııJQmnt yolctur. 'Mıınma.flh bu Şimali Afriknya yapılan akınlar 
.son noktada pek z.ynd h:ıva rııaıtyeU esnasında. birkaç eüşman tayynre
sörlllmekte otcıutu ıKlylcnmektedir. si tahrip edilmiş veya ha.sara uğ • 
LeDinı;rıı.dda çolt şlddetll bir; .soğul< ratrlmıştır. Ezza.n"n hava meydanı 
hUkUm ı;Urrcclttcdlr. Kar, l<'Cri tnma. na da taarruz edilmiştir. C-42 ti~ 
rnlle ıırtmuı.;tUr. Sovyetıcrln rndyOS'.ı- p"nde bir tanare dUcılirlil!nüş, bir 
na bakılır a, Sov}etlcr, dJJmann bir iraç tayyare hn!l!ıtrn t•...,rat.ılmr .. t·r. 
lutnş bile topral< verı:ı .. nu,ıerdlr. Bir k, layn n:J b!nnbrda infiliı.k. 
llul~. tehl.kenın "ebam~Unl an - 1 lnr vukubulmuştur. 

lamı: olan Ru la.r, M ;ıkovııyı kurtar. I H b~ı,istanda 1rıg.Jiz bombardı 
nııık ve h.ç otm'lZıı:ı ıu~ın dJ.J:nan uı. l l!lnn t .1' arelcrl cuma gllnü Anı • 
mCınd D ku 'lnılrnıyac k b;r ha e ge • !Jergerogl.nnm cenubundaki dilş. 
tirmck Um 1 i d"rl r. A1ınan•arın taz ~ n mevzill'rine mOeBSir bir taar. 
ytJ;ı ltnr. m . S ~'YeUer, Ru ·y.ınm r; ı..:J'! bulunmu lnnfrr. Bütün bu 

n v9 .pt d~ mııd terce tıı' nmez ı re'· tlef'!l(''1 ln .. lliz tn.} y1reler: 
o!an ihtl3 t kun ı r n b r m .. e j ~limen iLierine dünmiicıle:-dir. 
y.-ır.:ıtllG nn ı.nan n ~tı b3rJevam - --- . 
dırlır r mo~ "C f m, h •• tkm ıra 1e. tn~iliz ClV\'ft"el"r"nJ l bomhwr-
vlyntıru muh.l!:ıza clm •'c .çın S?vyct dıll'ı.n~:ı.rı 

proı:ı:ıı:anllı<Jınuı mUracant etmekte, Folkston('. lf> (A.ı\. ) 
nldu'hı bir çıırcdlr. Birkaç günden be. tn ·ıız t.n} ynreler, bugUn. şid
ı ı mUtetlkl !in yardım•n lan bahse • detli bir rUzgiira rnğmen, ''"gni al· 
ım m ı clikkatc .!)oyan gorUlmekte- trndııkl Frnnn tc:ırakhırına doi:'l ıı 
J. u~'l!a.k Mc.nştan geçml~lerdir. 

V~KIT 

T okyoaa pasıt 
müdafaa hazırhğı 

başladı 
Tokyo, 19 (A.A.) :t İ 
DUn bıışlryan pMif mlidafaa ta. 

!imleri 25 ill<teşrine kadar glttikç.o 
genişliyerdc aevnm eclccektır. Işık 
lar tamnrnlylc kanırhlıı<'nk ve ha. 
kiki bombalarlB h<>nıbardmıruılar 

)'atıılııcaktır. 1 

ttalyanlarm AfrikaCla 
bıraktıkları malzeme 

104 milyar 
Londra, 19 (A,A.) - 1ngiliz 

radyosu, Afrika muharebelerin
de iğtinam edilen ltalyan mal
zemesinin kıymeti 1°'1 milyar 
franga b:ıliğ olduğunu, İngiliz 
askerl mahfillerine atfen bil
dirmektedir. 

Bu malzemenin büyük bir 
kısmr J:ngilizler tarafından kul -
larula:bilecektir. , ----o-----

Efganisfan 
Peşaver, 19 (A.A.) - Uüyler: 
Klıbil radyosunun bildirdiğine 

cöre, Alman ve İtalyan tebaaları 
Afganistanı terkedeccklerdir. Af· 
gan hUkfimeU, Almo.n ve !taiynn 
tebaalarının memleketlerine Hin -
distan - Irak - Türk.iye yoluy. 
la serbeetçe dönmeleri hakkında 
İngiliz teklif".1ı11i knbul etmiştir. Af
gan hükümetinln bu yoldaki kara· 
rt, Alman ve İtalyan clçlliklerlnc 
biJdirllmlştir. Elçilikler bu mesele 
llzerinde mutaba.ka.tlanm beyan 
etmişlerdir. 

Kabil ra.dy06WlUJl bUdlrdiğinc 
göre, Afgan hUltfunetlnin bitaraf 
hattı hareketi miitcnddit vesileler
le bellrtilmişUr. Afgan hllkümeti 
bltnrııflığmm memleketteld yaban. 
cı unsurlar tarafından bilhassa §im 
dilci harp esnasında ihlfi.l e<lilme. 
mesinc hususi bir dikkat atfet
melde ve komşula.rlyle dostça 
mllnascbetleıinin ınuluı.fnzo.sı ve 
devamı için elinden gelen~ yapmak 
tadtr. 

Alman 
tebliği 

(Baş tarafı 1. incide) 
M:a.r~al Von Bock'un yUksek im • 

manda.sı altındaki kıtalar, Mnrep.J. 
Kosselring kuma.ndumdııkl hava. kuv 
vetleri ile sıla bir ~birliği yaparak 
Mare§:ll Timoçenkonun Sovyet ordu • 
ııın grupunu imha etmt,lerdir. Sekiz 
ordudan ibaret olan bu grup 67 avcı 
tumeninden, :ü sUvarı tUmenindeıı. 7 
zırhlı tUmeDden ve 6 zırhlı tugaydan 
mürekkepti. 

Harp sabasınm temlzlenmesl esas 
ltlbarllo bllmt,ur. Dlln nkşa.mkl bu. 
BW4 tebliğde Zikredilen rakamlar, a
radan gecen ::aman zartında art:nI§ 
ve 637.048 esir, 1241 to.nk ve 5396 to. 
pa ball~ olmuştur. :Muau:nm miktar. 
da ganlmet cllmlzc gcçmt§ veya tah.. 
rlp edllnılştır. ou .. oınnm yeniden ver. 
dlği zayiat pek mUhlmdir. 

Bu harekf!ta Marcş:ıl von Klugeın 
Orgeneral Baron von Velchs'ln ve 
Strııuss'un orduları Jle Orgencro.1 Gu. 
derin.n, Hoth ve ll!Sppmer'ln zırhlı or. 
duları ve Cencrnl Re!.nhıırdt kuman.. 
dasmdald zırhlı kıtııınr :l~tlro.k etmiş. 
lerdir. 

1nglltereye kıı.rvı yapılan muhnre • 
bede .Alman muharebe tayyareleri 
dan gece lngiltercnln cenubu earld sa 
hlllerlıldeld limanları bombardıman 

etmI:ler ve buralarda yangınlar çı • 
karm~lo.rdır. DO§man AJman toprak. 
ııın Uzcrlne akm ynpmamı:ıtır. 

Bcrlin, 19 ( A.A.) - D. N. B. 

İngiliz kuvvetleri 
~IOSkO\"a, 19 (A.A.) 
Tas a;Jaıw tebliğ ediyor: 
lngiltero ilo Sovyct Rusya arıı.smdo. 

lrana mUte:ı.tllk olarak alulolunan lC. 
ıa.rname mucibince İngiliz ve Sovyet 
kıtaatı, bugiln Tahranı tahllyi' l'tmc • 
~e başlnmışlnrdır. 

Finlandivada kış ve 
müthiş soğuklar 
Bern, 19 (A.A.) - Helsinki

den haber verildiğine göre, Fin
landiyanın merke~ kısmm&ı. 
kış hüküm sürmeye başlamıştır. 

Termometre, sıfırdan aşağı 
20 - 23 dereceye inmiştir. Fin
landiya ile İsveç aIT.smdaki ti
caret müzakerelerine Helsinkide 
başlannııştır. 

Bulgaristanla Finlandiya ara
sında senede 42 milyon Finlan
diya markı değerinde ticaret eŞ
yasr mübadelesine dair olarak, 
Sofyada bir mukavele imzalan
mıştır. 

Pnnama ııuırumett gemileri t]~lıl ı 
techiz ettiriyor 

~e,-york, 19 (A.A.) 
İyi haber alan mahfillere göre, 

Panama hUkOmetl, Panamaya ka.
yıtlı gemilerin teda!lit sllühlarln 
teghiz edilmelerine mUsaa.de etme. 
ği karar altına nlmlşt.tr. Gemilerini 
hlmaye hususunda, armatörler seı
best :ı:ıırakıJDU§lardır. 

nin öğrendiğine göre, cephenin ki en son cephe bolşevik kuvvet
merkez bölgesinde, Kalinin ke- leri dü8m:ınnı kanlı zayiata. uğra -
siminde Sovyetlerin şiddetli kar masını müteakip dağıtılmışlıırdıı·. 
§I hücumları muvaffakıye~le K .. ır t1· aim ld edil-'" 
Püskürtülmii<> ve düşmana agır u ıye ı gan e c 111.1.9 ve 

~ şimdiye kadnr 1000 den fazlıı esir 
kayıplar verdirilnı.ietir. at~txr. Bunlar meyanında 13 

16 Sovyet tankı ve 9 Sovyet f.lncli Sovyet ordusu kurmay su -
tayyaresi tahrip edilmiştir. baylan da vnrdır. 18 ilkteşrinde ve 

Berli>ı, 19 ( A.A.) - D. N. B. 19 ilkteşrin gecesi dilştlrtilen Sov~ 
ajansının askeri bir kayna11:an yet tayyarelorlnin s:ıyısx §imdi bi
öğrendi~ine. göre, ~ 0r<!,~ ten mporlnra göre yckfınu 94 e 
~rı 18 ı!kteşnnde. m~glup ~ıkarmı:ştn-. Bu tttyya.releıin 61 ta
d~şmaru takıbc devam etmiŞler- ı nesi hava muharobelerlnde 28 i 
dirB. 1n,...h1•1 • eh · tli tayyare karşı koyma toplan tara-

• O~v ~erın cm.ınıye • g~ fmdan dilşilrtilmU.~tur. Aynca 5 
rı kuvv.c~erlo Almanların ıler.ı t.a.}'Yl!.re yerde tahrip cdi.lmittir. 
hareketim durdurmaya ~alı§tık-
lan bir çok noktalardaki istih -
kamlar yarılmıştır. Alman krta- Devlet Deniz Yolları işletme 
lan düşman tarafından tutuş- Mu""du .. rlü_0-ü lJanları 
turulQJl bir köprüye va.muşlar h 

ve köpıii geçilmez bir hale gel - 1,ı ,,,_ 
meden evvel düşman topçusunun 20 birincitesrinden 27birincitesrine1'•" ~r ilalyan tayyareler. - :~~~r:.~~ y:: s:ıy~~ hatlara kalkacak vapurlann isimleri, ktllklf~ 

""":J.l ve kalkacakları rılfomlaT 

nl·n bombardımanı 1 tananınk oimlunmha uştediurlmi.·ş altı top iğti- d" .( ·~~ fu\.lt:\DE'SİZ HATl'IN A Pn.zartc.s! l1 ... "' 

Roma, 19 (A.A.) - D.N.B.: 
Stefani ajansı bildiri.yor: 
IU>Jyan bomba tayyareleri tcşek 

küU('rl, dün gece, 1.faltndnld aske. 
ı i hedeflere hücum ctJnjşlerdir. Ak 
:r.amın sekizinden sa.balım be§ine 
kndar ltnlyan tn.yynrcleri, :M.ika.ba, 
Halfnr \'C Vcnezia. tayyare mey
eanlnrını bombalnmışlarclxr. 'l'ürlii 
çapta tnhrip bombalıın ve yaııgm 
bombnlnrz a.t:ılmıştır. La Valetta 
deniz :ils.<ill de, bomlxılnnmıştır. L& 
Valett.a li.manI tesisa.tr dn bir kere 
da.ha bombalamniştır. Dllşm.an tay 
yare kar§ı koyma topçusunun şid· 
detli ateşine rağmen lbiitUn İtal
yan tayyareler1 üslerine ö.önnıüş -
lcrdir. 

Almanya 4 il ·on 
zayiat vermiş 

Zırhlı t.anlda:rın yardımı jle 17 de (Erzuruııı>-( 
So\ryetlerin ya.ptrklan mukabil BAK'l'I~ HA1'1INA Cumartesi lS M J 
taarruzlar esnasında cereyan e- rıhtımır.daıl- __ ft,..r .ıı'~ 
den ~rpışmalarda Alınan kıta- (lş'an ahire ~~ / 
lan 18 ilkteşrinde yalnız bir yııp1Iacaktır. 1# 9ı 
noktada 18 tane ıt:ırhlı tank im- cek olan bU ~, 4 
ha. etmişlerdir. Diğer iki Bolşe Akçakocaya ıJ ~, 
vik gııruounun imhası skıülras1 . ındtl~ ız~JIT 11 , ITIX.\ _ Pergembe 8 do-< ,..1 
1 bin esir alınmış ve · ıye ı ~ 

miktarda. ganainı clde edilmiştir. , ::::~ırc 1<!ld'r .J 
Bolşeviklerin kanlı telefatı çok ·yapılacaktır.> ~' 
ehemmiyetlidir. ve ~ 

·- ..,.!:C!lİn §.İmal kcsiminda mü ~wu \Nl"ı\ il \'M'IJ\A _ Salı, perşcın"0 ~t 
tea.ddit Sovyct hücwnları tarde· ... (Çıınnkkalc). ,dl 
clilmiı:ıtir. Bu muh~rebelcrdcn Postalar Gala~ 
birinde bir zırhlı bolşevik tankı Jar. rd& ~ 
imhn. edilmiş, manevra knbiliye- NOT: yukıı 
tini kaybed~n diğer :iki tank da. )nız birer vaptıl' ~J fi 
muharebe safları arasında. kal- talar yapıtrıııyn~~ 
mıştır BA~'DIRMA JLU''l'l..~A Pazıı.rtcsl. ç.a. ~-' 

19 iİkteşrin günü şarl-ta müte (Trnk) aaıauı. :;;tt! 
addit bolşevik movzilerine mu- ~amba ,.c~ ; 
vaffaloyetli hücumlar ~ptlmış, Tophane rıh ~ ,"11· 
ve şnrk ~hesinin cenup kesi- n:ARABMA RATTINA Salı ve cunıa '-9 / 
ıninde bir tayytirc meydanma ne rıhtımından-~>· 
yapıkn hücum csnasmda tahri- bmoz JL\TTINA " Pazar o da <iP~ 

1 (Baş tcmfı 1 incide) bnt kaydedilmi5tir. ~Al 
!Bura.da yerdeki tayyarc1erden romdan. ,oıı·. 

m nnzarı ilı"banı alnınklt~:ıo; Ja
z:mdrr. Amerika Birleşik devletle -
rinden yarclım gören Rusya ve Bil
yük Britnyaya karşı harl>i devam 
ettirmek ve nyru zama.ndn Avnıpa
nm Y..ulüm gören 250 milyonluk b:r 
halkını idare etmek bu milyonlara 
terettüp etmektedir. Rusya miica· 
deleye devam ediyor. İ§ga\ edil -
mis A vrupanın sefalet yığmlan a
rasından yeni bir kuvvet c;tkmnk 
tizeredlr. Bu dinamik bir kuvvet 
haline gelebilecek olan bir isyan 
cereyanıdrr. Ve dlinya ilzerindc hiç 
b:r kuvvet hı.mu duröununryacak
t rr. Bu cereyanm ftraztnı şahsi sa
botaj hareketlerinde görllyonız. 
r~ şahsi hareketlerin nrl<asmdan 
kütle halinde hareketler ı;elecek 
ve :isyan genişliyecektir. 

Vi ki divor ki : 
( Ba6 ıa1aft ı incide) 

Ml\kalcnin hullisıuıı §Udur: "Amc
rikn artık Avrupa harh:ne sey rci 
c-lnma?.. Fırtınaya doj;'TU :rol alma. 
lıyız. Bunıı kn~ı ı5ilah1anmak fırtı 
naya cıcM~h·e ile ı;ıukabele etmc>ğe 
b:nzer. D!lha şiddetli tedbirler nJ. 
:ımlt, b:•anflılt br. ".'lllı çözmcll~,.;z. 
Jupo..,ı·a befki hiıl • nlimayitı yapı· 
·.or. Fakat şimdi nlm:ıcnk ,.n cesıı
ranc tedbirler, en cr.ın yetli tedbir 
ler olacaktu. 

sekizi imha. olunmuştur. Ayrıca A\'\'AJ,uı,; HA'l".l'INA Çar§amba l2 de S~~~ 
müteaddit binalar ve kamyonlar 12 de (Mersl.Jl) !t'' 
tahrip edilmiştir. lZl\Ull J~tJtlN< i "trnAT Pazar 16 dıı ctdl 

Bcrlin, 19 (A.A.) - D.N.ll.: '• d.nn. 1 ıcl'!, 
Brlaıısk ve cenubundaki çember !Dtln 1!{1Xct sOnAT Perşembe ıs t• 

i"'ne .nt ... ~... kesimlerin Sovyet tunmd ,.. ouuu....,, . _-l'L______ an.__ ";ı bakiyeler:nden temizlenmesi, D.N. ----.,,- ,. 
B. ajnnsınm s..-ıJaııtyctli bir kay - ıooııat 

I\-oı: \ apur sclcrkrl hakkında her türlU nı~ ~ 
ı:.aktnn ö&Tendiği..ne göre 18 ilkte~· 
ıinde bitırtiştir. Ceplerden bir.inde nuımlan ya:u.lı u.ccııtclerlmlzdcn öı;"l'enllcbllir. ıi.JIS "'~ ~ 

(Jalata B:v; Aooııi<'llJ:l .. - Galata rıhtfınI• Jllfrv1 çember içine almmış Sovyet baki· ı.n:ı!f tr .. 
~releri ika.nlı telefat vermişler ve MlldUrlUğU b ıPP_"',I' 
ıriıha edilmişlerdir. Şimdiye kadAr Galata ., ulıı- ı\centeJll{l Galata rıhtılll1• ,ı ,ı ,,,; 
yapılan mil~cdelerc g{Sre 5.913 ınan relsUğl b::;oıııJ c"'" 
esir a.Iı:nınış 9 top bir çok zırhlı Slrkı~.i ., ub • Acoowtığ: Strkecl, Yolcu • 

tank iğtinam edllnf1'tir. Cenupta-

~·t~ 
BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA ''s~-

NEVRALJ1. t<IRIKLIK VE c3UTll~ AG ULARINIZI OERHAL ~~e''"'' 
Jcailmda ~ünde 3 kase alınabilir. Her venle oullu kutuları rsrarf<ı 11 

~~~~~~~~~~~~i1ıi&'t/1'J.~~"'~~~~~~~-,_,<V 



1 adet 2000 tl:aı1ı. = 2000.- Lira 
8 • 1000 .., 8000.- • 
2 .. 750 • = 1~.- • 
f ,. MJO ,. - 2000- • 
8 ,. 2~ ,. a 2000,- • 

• 
=~o.- .. 
... 4000.- • 
= 6000.- • 

limanları işletme Umum Müdürlü-

' l'o.eı 1 ı.,lt ~lını Çin dört metre boyund:ı 20 lll'ı 30 santim gen~llğlnde 
~il ıgında 840 metre mll,(l.bı bırlncl mal lx'yaz fabrika kalası 

l'ıııtıe11 e &aun alınacaktır. 
1 taıı1 becı(>ıı ylrml iki bin dört yUz kırk lira V(> muvakkat lemi 

ı a t. 
1 ıo 

~ IJıxı ·941 tanhınc r&stlaynn Cuma gUnll ı::ant on beşte Gnlııla 
~ ~lıt lırıı liUdUrJUk blnnsmda toplanacak Satınnlma koınlsyonur
'4ıı.t 'ıı l'(lkhf mektuplnnnııı bıldlrllen vakitten en seç bir saat 
t~~ 11 :rrııayon reisliğine tf'vdi olunması 111.zımdır. Şartnam<' hPr 

0ıtılsyonda görlilebllir. <9lir>) 

1 == Pazartesi Sah 
- 20 l.teşrin 2 1 1.teşrın > 
::ı&:: ı et Humıızım 21'1 Hamaı.aıı :t•ı 

'-- !Hızır: 168 I flıı.ır: Hl!l 

Vnklllı:ı \ dSwl t.I.. .... \ ...... tı E:zıı rıl 

GUneı;tr 
6.1~ 12.5~ 6.18 J'!.:iG 

doğUğll 

Üğle ıı.r.rı 6.llli 11,51' 6.08 

ikindi 14.i;9 9.Si 1 t.ı>U 9,:li 

;\k fil Ji.22 12.00 li.21 12.00 

\'ııt"ı 18.55 1.St JR.~ı! ı.sı 

1ıııo;ak 4.S8 ll.15 ı.sıı 11.li 

DALI MALU MAT' 
-----------~--------~ 

yerıne fırı n 
?l"rlnc tab:ıka, tabakıı diıilh. Bu 
tabakaların ine~ olmasına clikka 1 
etmelidir. lnce ı abnknlar halinde 
İ"'karalaro dir.ilmiR olnn sebze Vf" 

?l"e\ v:ılaı ın aıtıııdan hnraret veri
lir. 

S bzclerin kafi derecede kuru · 
rnp kurumadığı elle blikUliince, ~·n
hut kıvrılınca kırılmnsından anlıı. 
"'ılır. Bir de fınna konmnzdan ev· 
vP] sebze ve meyvalnnn kaynar 
ı:u' n Rokularak bir dakika kadar 
~utuJması unululmnmak lazımdır. 

1',ırıııdn kurut.u]:.rn sebze ,.c 
ıneyvalar açık hııvadn biı, yahut 
iki t".iin bmıkıJdıktan sonrn sıkırıı 
kapat.:ı'mış teneke kaplar lçeıisJn• 
de muhafaza edilir. 

VAKl1' 

Lik r11açları. 
Günün mühim nlüsabakalarında Beşiktaş 
G. sarayı 3-2, 1. spor F. bahçeyi 1-0 vendi 

Vefa - Beykoza , Beyoğlu - Taksime, Kasım paşa Süleymani y~ye galip geldi 
lkincı devreye Beşlktaşlılarm hUcu Llk maçıarmm dörduncu hafla 

mllııabakalarma dUn Şerei ve Fener. 
bahçe stadlannda devam edllm!§tlr. 
Senebaıından beri gl.l.zel bir maç ta· 
kip etmok lmknlnı bulamıyan futbol 
meraklıları dUn Şeref stadında ynpr 
lan Galatasaray • B~lkt&§ kar§Ila§· 
masında bu imkA.m bulmuııtar ve do· 
ya, doya zevkli bir futbol maçı sey· 
retml.şlerdfr. 
K.ASIMPAŞA ö - St)LEYMA.-...1\'E 2 

miylc başlandı .İkinci takımd!ı bida 
, yette çok canlı ve sUratll oynuyorlar, 

oyunda bir tevazUn gözo carpıyordu. 
10 uncu dakikndn Gnıat.ruıaray bir gol 
fırsatı kazandı. :Fakat bunu Gıızanfer 
iyi kullan:ımndı. 

Oyun birine! devreye nazaran dur. 
gunloşmış, bir taraf mıığlfıp olmamak 
için, diğer taraf ta galebeyi elden lm· 
c;:ırmamak ıçin tcmklnıı oynamağa 

1 
r.ıa11tııml§tı. Bu tarz oyun mutevazln 
bir §tikle sokmu~ bulunuyordu. 

Şeref Stadroda gllnUn birinci maçı 
Kasımpaşa ile SWcymaniye arasında 
yapıldı. Kuvvetlerin mUsavl olması 
ytuUnden çok heyecanlı geçen bu rna· 
ça her iki taraf mut.ad kadrolar!yle 
9ıkmı§lardı. Hakem Saminln idarcs1n· 
de ba§layan oyunun ilk anlarında su· 
Jeymanlyeliler çok canlı oynayarak 
hll.klmiyeti aldılar ve bu 11rada bir de 
gol kazandılar. 

Beşiktaş - Galatasaray mcıçwdaıı bir enstantane 

25 ~ne! dakikadan iUbnren Galata· 
saraylılar yeniden hUcumlıırmı sıklaş 
tırdılar ve Beşiktaş mUdafaaBI ön.Je. 
rındc nlllbt bir hlklmıyct tesis eltiler. 
J..'akat bu tazylJ( Galatasarayı mağlir 
blyctten lturtarmağa kMi gelmcdL Ve 
bu rnUhim mac ta lahmfnlcri alt 1lat 

Bu sayı Kaııımpaşalıları harekete 
getirdi ve yaptıklan rnukabll akında 
kolaylıkla beraberliği temin ettiler. 
Oyun bu sayıdan .eonra mUtevazln bJr 
fiekll aldı. Karııılıkh bücumıar araııın· 
da geçen ,.e devrenin ııonlarına doğru 
SU!eymanlyelil4ır bir karga§81ıktan 
istifade ederek ikinci gollerin! tıe 
ynptıınr ve devre 2-l SU!eymanlyc 
lehine bitti. 

İkinci devreye Kasımpaşa!ılar çok 
e!lerjlk başladı. .Muhacim battın(la 
yaptıkları de~lklik derhal tesirini 
gösterdiğinden SU!eymaniye klUbtlnU 
çenber içine aldılar. 

Bu sırada SU!eyınanlye mUdafaa· 
sının sebep olduğli bir penaltıdan tek· 
rar beraberliği temin ettiler. Oyun 
lıundan sonra tamamen J<:asımpaıa 

hAklmlyeU altına girdi. SUJeyman!yc· 
lller bozulmu~lardı, . 

Bu fm~attan çok güzel istifade den 
Kasımpaşa Htısamettin ve Şeref vası. 
tulyıe Uç gol aiha yaparak ma~ı 

6-2 kazandı. 

BEYOCLU :.? - T,'\Ki"İM O 
GUnUn iklnct maçı Beyoğluspor ile 

Taksim arasında yapıldı, Hakem Fe· 
ridunun idaresinde sahnya çıkan ta· 
kımlar en kuvveuı kadrolarını muha· 
faza ediyorlardı. Oyundan evvel yU· 
rlitUlen tahminlerin tıeps! Taksim le· 
hine idi. Fakat müsabaka b&§la(lığı 
zaman Beyoğlusporluların c;ok gUzel 
cynadıkları ve yUrUtUıen tahminler 
hilatına Taksim kalesini sıkıştırdık. 

ları görüldü. 
üst Ustr teltrarladıkları akınları 

durdurmak için Taksim nıUdafllerl 
fazla enerji snrfetmek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. 

::'o:lhayct 5 inci daklkacla bu hllcum· 
!ar 11emcrcs1nl verdi ve soldan yap· 
tıklnrı bir lnl§tc sol acıldarının sıkı 

bir vuruşu ile Jik gollerlnl yaptılar. 

Bu sayı Taksim oyuncularını hareke
te getirdi ve Ust Uate yaptıkları hU· 
cumlarıa Beyoğluspor klUbUnU tazyi· 
ke ba1lıı.d1lar. Bu sırada yakaladıkla· 
rı mUteaddlt :fırsatlar muhaclmlerlnln 
nceleal yUzUnden netice vermecli. 

Devrenin nihayetine kadar Taksi· 
min hUcumu ve Beyoğluaporun canlı 
müdafaası aramnda ge~n oyun, za· 
nıan zaman çok heyecanlt oldu ise de 
bir tUrJU gol kaydedilmedi ve devre 
1-0 Beyoğlusporun galebesi ne n!
hayellendi •• 

İkinci devreye Taksim çok enerjik 
başladı. Sağlı, ııollu yaptıkları akın· 
!arla Beyoğluııpor kalesini çcnber içi· 
no aldılarsa da birinci devrede oldu
ğu gibi muhaclmler kale önUnde mU· 
teaddll fırsatları kaçırdıklarından bir 
tUrlU netice alamadılar. Buna muka 
bil Bcyoğlusporlular arada sırada hU.. 
cum yapmalarına rağmen, rakip kaw 
önUnde (]aha fazla tehlike yaratıyor· 
!ardı. Netek!m, Beyoğlusporlular 80 
uncu dakikada ~nataıctan lklncl .«Ol 
terini de l<azandıtar. Ve maç bu §~· 
kilde 2-0 Beyoğlusporun galebesiyle 

bitti. 

ın:~tl\:'l'A:::> s - GALA'rAS.\HA 1" 2 
Hafta.Dm en mUhlm karıııaımaeı 

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ya· 
pıldı. 1k! takım sant. ll'i,80 da ktırı;ı 

kargıya dizilmişlerdir. 
Hakem: şazl Tezcan idi. 
Oyuna Galatasarayın ortadan yap 

tığı bir hUcumla başlandı. Rakiplerini 
zayıf bir kadro ile yakalayan Gnlıı.
tasa rayıılar hUcumlannı sıklaııtırma 
gıi uğraşıyorlardı. 'Beglktagıın genç 
muhaclmlerl hemen dördUncU dakika 
da Galatasaray kalesi.ne mukabil bir 
hUCU"1 yapnrak Osmanı iyi korkuttu
ıar. Oyun tekrar hızla devam eder 
ken Sabrln!n gUzcl bir ortasından 

ŞllkrU fcvknlMc tir kafa vuruş!yle 

- 1:l -

- O! Gtir aydın: d:yc bağndı, Ve lıir terli el sa~ 
(>Jimı ka' ravnrak sıktı Gözlerimi kaldırdım 

Kariiınid~: c;cniş ~muzlu, kara gözlü, kara sac;lı hat
la kara derhı bir efendi; bıyıkları bükük, yüılinUn cima· 
cık kemikleri l"IXll\, sakalsız. fakat bir haftadanberi 
traş olm:ımıe ve J(iydiği elbise n~ sanırsınız? Redin~ot. 
Lakin ö:1U diiğmelcnmemiş, ycleğınin altından da Uç ~r
mak kırmızı kuşağı görünmekte; sırtına beyaz (fakat 
bizim anladığımız ~ekilde beyaz> bir gömlek giymi~. 
kıravat takmamı~. ba~ında siy~h ve yana eğtilmi§ bir 
kalpak: ayağında bir çift çizme, koltuğunun altında bir 
\'ra<:a bac.tonu ol~n genç bir adam duruyÔrdu. Olsa, olsa 
::o yafiında var, yoktu. Ben hayretle: 

- Affedersiniz bayım; ben sizi tnnımak şerefine nnil 
olnıamıı;tım, dedim. 

- Ne? Beni tanınıad:ii'ını mı -.ö_viiiyorsun. Sen Bul-
gar değil misin? 

- Bu)garım. 
-E.,, 
-E? 
- F.:; haydi Jıalk biraz ıı:cıirıelim. BuradA ne küflü. 

küflil oturuyorsun'! Bana Bay Ganii Balknnski derler, 
J\alk ! Bav Ganü olduğunu bana söylemesine hacet •oktu. 

- Affedersiniz Bay Ganü. şimdi ben serbes~ değilim. 
- Serbest 1eğilsin de, ı~eden kahvede oturuyorsun? 
Ona faahat n.rmek i~tcdım. F.ıkat beni hiç bıraka

cağa bem:emivordu: 
- Kalk beni hamama götür. Burada hamam nere

de? dedi 
Oho~ . .. ! Onu hamama giJtürmeliymiııim? Afakanl~

rıın tutmağa başladı. Ama kenıiimi tuttum. Yalnız ses 
G•karmamakla kaiınadıın. Aynı zamanda güleceğim de 
geldi . Bay <1anünUn hakikaten hamnma ihtiyacı olduğu 
anlaşılıyôrdu. Çünkü dah~ uzaktan ek§i, ekşi kokuyordu. 
Bana yapacak ba.§ka bir şey kalmanu~tı. Eh, vatandaı:ı 
değil mi. ona yardım etmeliydim. Ben de gide!' sôğ11k 
bir du§ yaparım dıye di.i~ündilm . Çünkü hava ~k sıcaktı. 

hiç beklenilmedik bir zamnnd:ı Beşik 
la§ın birinci go!UnU yaptı. Bu gol Be.. 
!!iktaşı gaytere getirmiş, Galatasaray 
ınlldafaasını da bir an lçln şaşırtmış 

sıbı idi. 
20 inci dakikadan itlbnNın Galata 

saray muhaclmleri Bcş!ktn§ müdafan. 
sını zorlamnğa başladılar. 22 inci 
dakikada Mustafnnın Beşiktaş kale. 
sine nttığt bir şUt Mehmet Aliyi gafı! 
avladı ~·e Galatasaray beraberlik aa· 
yısını bu suretle kazanmış oldu. O 
yun bC'rnberliğe yUkscllncc Gnlatasa. 
rııy tazyiki bU!bUlUn arttıı·dı. 

27 inci dakikada enğ açığın sUrUk· 
lcdlğl bir p911 MusWa yerinde bir 
mUdnhalc ile gole çevirerek takımını 
OstUnlUg"e ulaştırdı. 

34 Uncu dakikada Eşrefin bir orta 
s•ndan ŞUkrU yine gUzeı bir kafa vu
r115iylc taknnını beraberliğe yUkseıtU. 

Oyun 2-2 olunca bUsbUtUn bızl:ın· 
ınış ve heyecanlanmıştı. BC§iktaşlılar 
tekrar hUt'umıarını sıkıaııtrrml§tı. 

Bu sırada lbrah!mın yerinde bir pa 
ısını alan ŞUkrU gl\zcl bir gUllc takı. 
mının UçUncU golUnU de yapmn.ğa 

muvaffak oldu. Bu golden sonra Ga· 
lntnsnray kendini mağlüb!yelten kur 
tarmak için çok çatıştı, faknt bunda 
muvaffak olamadnn devre 3-2 Be
şiktaşın IC'hlne bitti. 

ederek S-2 Beşlktaşm galebesıyic 

nthayetıcndl. 

\'EFA S - BEYKOZ 1 
l"cnerbnhçe stadınd& gUnlln ilk bl· 

rıncl kUıno maçı Vefa ile Beykoz u.. 
ııında yapıldı. E4ref '.MuUunun hAldm· 
llğl altında yapılan bu maça her 00 
takım en kuvvetli kadrolarlylo çılt· 
mışlardı. Oyun, 8-1 Vcfalılıı.rm ga.K. 
biyeli llc noUccıcncıı. 

I, "'POıt 1 - FF..Z.."ERBAHÇE e 
GUnUn ikin<:! ve mUhlm m84:I ts

tnnbulspor ıı Fenerbıı.hçc arasında 

:-npıldı. Hakem NecdeUn idaresinde 
sahaya çıktılar. 

Her an gol olmak tclıllkesl altında 
knle!erlnl mlldafaa eden Fcnerlller 
nihayet 28 UncU dakikada SO!eym&n 
dnn çok gUzel bir pas alan Kadirin 
sıkı ştıtıyle mağlflp vaziyete dQfUllEır. 

İkinci devrede fcnerlUCl' çok ener. 
jlk oynadıkları halde ~allblyeU eld 
elmiş olan İııtnnbulspor mfi(lafaaatı . 
yaramadılar ve müsabaka 1---0 Fener 
bo.hçc.nin mnğlOblyeU ile nihayet 
bıııdu. 

ikinci küme maçları 
İkinci kUmc maçlannn dün aab h 

Fcmcrbahçc stadmda devam edllm 
ve Topknpı - Alemdarı t-ı, Davut· 
paşa - Ramiyi 5-1 mnğlClp ctmı11tır. 

PUV AN CEDVELI 
'l'nkıııı 31. G. n. '· A. 1". P, 
He§iklnş 4 4 19 3 12 
Galatasaray 4 3 1 18 3 ıo 

l•'cıner 4 3 1 13 3 10 
Kasını paşa 4 3 1 12 8 10 
Vefa 4 2 l 1 7 3 9 
lstanbulspor 4 2 l 1 5 3 9 
Beyoğlu 4 l 3 5 18 6 
Silleymaniye 4 l 3 3 16 5 
Beykoz 
'l'nksim 

4 l 3 3 15 5 
4 4 15 4 
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biraz yamıyordum. dcdı. Sen ncrdeydin, gezmekte mi? 
Çok h·i yapm1şsın. 

- Sen <'ıkmadrn mı? Viyannyı görmek için biraz do 
laFımndm mı? 

- \'iyanayı ne göreceğim. Her ka aba gibi kasaba . 
Görcccı{ım: İnsan ımlabalrğı. ev ve se:ıltanat değil mi? Ke 
reye ~ıderscn hep Gut Morgcn! Hep para kopartmak is 
terl<'r. ParaC'ıklarmıı neden Nemseler<' verevim. Bizd 
ae onları yivecckler \'ar ... 

2 - BAY GANl....,. OPEHADA 

Bay Gantiyü Opera mc) danıncln gezrneğe ve aksam 
ıcin bilet almağa r&zı ettim. Oper.:;ı.da "Pıf1lpenfee, bale 
tini veriyorlardı. Bilctleı ımizı nldılctan sonra dolaŞma 
başladık. Yunan kahvesin! Jı;cc;tıl,, bizım Bnlga.rlann ton 
laııdığı .:\1endel kahv~i istikmnetinde Ayastefan kilise" 
ı c doğru hızlandık dcydanlığa geldikten sonrn bir tatlı 
cı dükkfınına girınc·mizi tel.lif ettim. B. GQnUnün Don Ju 
a!ılık his,inin knb .. racnğıııı n~ b.ileyi_m, medeniyet ne mu· 
<"ızeler .·aratmaz. Siz..,. şunu so) lıyeyım ki ben o zamaıli 
Vıynnnda tahsilde} dım. Tatilde memlekete gitmiştim şll 
di de döniiyorclum. l~ny Gnnü ile yolda tanışnıytık ' 

Bu tatlıcıya he: vakit gittiğimden kasada · dur..ı. 
~üz:?! kızla cok iyi tanı..ııyorduk. Kız cok Hen olmasın 
ra~men, gayet ciddi idi, fazla ı::akalaı a müsaade etm·
yordu. 

Ta ~' v•ır ediı,iz b:.ylar: Biz Bay Ganü ile tatlıcı) ..ı 
~irdik. biıfe.re vak!nHık. kız beni sevinçle seU.mladı. Ho 
g-eldin ! dedi, ~en de ona ~ayet nazikane bazı hoş cevap 
lar V<'rdim. \ e Vl\ ccek tatlı bir şev intihap etmek için 
geri döndüm Bu eFr.::ıda koca diikkiinr sarsan öfkeli ibir 
çığlık koptu: 

- Ne oldu r~ .. y Ganü? Ona sen mi bir şey yaptm '? 
Di:.c hıddetle t~n chm. Bu vnzivet karşı ında şa

şıtnu~ ohn BaY Ga: ti: 
- ren dC'gil lx lrnrdcEıim, hiç ona n~ yapacağım 
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Yazmak istiyorum 
ANNEME MEKTUP YAZ

MAK tSTiYORUM. FAKAT NE
REDE? .. HENÜZ DAHA HARF
LERt YENİ ÖGRENiYORUM. 
ÖGRETMENtM tKl AY SONRA 
OKUY ABtLECEGIMi SÖYLEDİ. 
ŞiMDi YALNIZ ALT AN, TOP 
AL, ELMA AL, BANA ELMA 
AT I öCRENDiM. ALT AN DA 
NE YARAMAZ ÇOCUK. ALFA
BE KIT ABINDA ÇOK YER AL
MIS.. AH NE OLUR BEN DE 

1 

AGABEYİM GtBi GÜZEL OKU
SAM, GÜZEL YAZSAM. DÜN
y ALAR BENiM OLACAK! ÇOK 
ÇALIŞIYORUM. 

!·-{ . ' 
~--~~.-· ---.-~~_......,_. 
Gelecek çarşamba gilni1 Cümhu

riyet b yra.mr .• Bu büyük bayraınt 
kutlamak iizere slmdidcn okulu· 
nuzda. snuflarınızr süslomek ilzero 
öğreb.ı.c.'llc birlikte bir ça.I.ışnı:ı 
programı hazırJ:ımaya ba lamIŞSI
r'"'7,c'lrr. 

Bu yıl cümhuriyctin fümmın. 18 
inci yıJc!önümlidür. Bu hcsa.b:ı na
zaran güzel dimhurlyet idaresine 
18 inci yıl önce 'başladık. 

Cümhurlyelin kıy.metini bilmek 

Geca 
He'rkcs evine döndü. 
Yollarda güneş söndı.i. 
Karanlık oldu her yer. 

Ormanlarda, dağlarda, 
Bülblil öten bağlarda, 
Oynar sfizc:>l periler. 

Evimde odamda. ben, 
Dersime çalL5Irken, 
Gökten ay b:ma güler. 

Altürk 

için ondan cıvvelkl devirleri bil'ilek 
lfı.:ınndır. 

:Memleketi bwıdan önç p •dişııh 
denen adam idare ederdi. Bu nda
mm bütün sözleri kanun demekti. 
Da.ima. kendi. eğ!enccsini düşünür 
milletle, memlekotle hiç meşgul 
o1nuı.7.dr. Dilşmnnlar bu Ynziyeti 
göriince istündo etmek is~ler. 
Memleketim.izi almaya çalıştılar. 
Atnturk, 1rmıet lnöniiy]c birlikfo 
harekete geı;ti, düşmanla11 ve son· 
ra. padişahları memleketten }{ov

du yerine cü.mhuriyet idaresini 
kurdu. l§te ibiz her yıl cü.miıuriyet 
idaresini kutluyor, OO)Tam yapıyo· 
ruz. 

En iyi idare şekli cümhuriyo.t.tir. 
Yn.'.]asın oüınhuriyel ! 

Faydalı Bilgiler: 

Top nasıl 
yapıhr? 

Çocukların en güzel oyun arka
daşı toptur. Onunla o kadar çok o
yunlar oyn8.IlII" ki burada sırasile 
saymak pe'k güçtür. Bilmem siz 
hiç bir topun nasıl yapıldığını öğ
renme-k merakına dü§lüniiz mli? 

Toplar ekseriya kauçuk, köse-le 
ve yapaktan yapılrr. Kauçuk top. 
Iar kükürtle I:.:stiğin kanşığındn.n 
vücude gelir. Bı:.:ılar ı:-0ıi lastikten 
daha çok dayanır. Safi kauçuk iyi· 
ce ölçüleı-ek bıçakla kesilir ve par
çalardan dört beş tanesi biribriııc 
kenarlarından ba.stmla.rak yaptı§-

ttnlll". Kcruırian tamamen kapan· 
ma.dan evvel i~eriye küçük bit 
parça safi kauçuk konur. Bu ~r
çanm vaziyeti topun dışında bir 
ie&l"~tle gö!M.erllir. İçine bir mllt
tar amonyom ikarbonat 'konduktan 
sonra top !kapatılır. Hundan sonra 
da demir ibir J(altba konarak, kil· 
kürtle volkanize edilir. Bu iş ta
mamlandıktan sonra top hava ile 
doldurulur. 

(Baş tarafı J!CÇCn haf tada) 

Tılki de çol'banın başına otur
du. üre.da. güzelce karnını do. 
yurdu. Dibinde kalan çorbayı 
da başına döktü. Yü.!i, gözii 
bembeyaz oldu. Dışarı c,ıkıp u -
zaklaştı, 

Yol kenarında oturup kurdu 
bekledi. Biraz sonr.;ı. kurt inlive, 
inliye tilkinin yanına geldi , 'ril
ki de yalandan inliyordu. 

Kurt tilkiye: 
- Ne oldun, tilki kardeş. iıı . 

liyorsun? · 
Dedi. T".ilki: 
- Daha ne olacağım, bak ra

lime bembeyaz, başım, beynim 
ağnyor. Değirmenci dö,·dü, 
başım yarıldı. Eve kadar ~idC'· 
nıiycceğim. Ne olur beni arka. 
na bindirir misin, dedi? 

Kurt :· 
- Ya 'ben ölüyorum. Ar~nma 

1bak sopadan ne oldu! 
Değirmencinin elinden J:!ÜÇ hai 

ile kurtulup ka~tJm, dedi. Fa
kat yine tilkiye acıyarak onu 
sırtına aldı, evine kadar getireli. 

llüscuin Ct'i 

YAZISIZ HiKAYE: 
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Diye titrek bir c-c~le cevap verdı. 
Son derece kızmış olan kız. Bav Ganiiniin onu <;ım- • 

dilclediğini söylectı. Bay Ganü bu harekeli ill' onu tah
kir etmL5 olduğundan kız polis çağırmak istiyordu. He
zalet! Ben haylı bir öfke ile: 

- Ç&buk buı 2dr.n Sa\iuş. eğer nolis seni burada va-
kalar:a. i<;in sarp1. sarar. Yukarı doğru git: ben sana 
yetişfrim. 

~dim. 
Bay C:ı.nuniın traji - komik vaziyeti karsısında 

gülmemek ic;ın kcndımi zor zaptcttim. Bay Ganü kapı: 
dan çık.a.rk ~n: 

- Bu da ne<l1on öyle böbürleniyor ya! Sanki namus
lu mu? Ben bura kanlarım bilirim. Şöyle karşıdan bir 
J,c-seni ~o ter. Hemen Gut Mor •en derler. Fakat sen Bay 
Ganiıyü o kadnr cııayi mi sanıyorsun? . 

D di. 
Bu un Ba, Gnnünün bir sergiizeştini dah.g, gbnnek 

ba ımın yazı ıvMıs. Operada "'Puppenfee., haletini ver
diklerinı röylcmistım. Biz, Bay Ganü jle parterde koltuk 
bileti alnmıtık. 1 iyatro salonu hıncahınç dolmm;tu. Bay 
Ganünün turşuni t lbiS('si salondakileı in koyu renkteki 
elbiseleri} le t<'zat tc~kil ediyordu. Herkes gözünü fev
kalade güzel "ll ler miş ol~ıı sahneye dikmiş bakıyordu, 
Be~ sağ tarafımda Bay Ganünün bir şcyll'r yaptığını 
ve ın1c•c! ğini his~ı~ordwn. Fakat gözlerimi dP- sahneden 
aymı.mıyordum · C'Ülıku baletin l....vhalnrı her saniye de
ğişiyordu. B'1zan elektrikler tamamen sönerL'k f.:ı.hnl' 
karanlıkta kalıyor, hazan muhtelif sckildc gayet latif ay
Jın'ık oluyordu. 

B"r aralı'· b~let oyna,·an kızlardan biri e.yrılar~k 
··nhnenin ön tarafına ı:reldi Ve yalnız ayağ:nın baR par
mağı (}z{>rine basaı~k havada uçar gibi oynamağa baş
ladı. 

O ırada arkr.nıdaki c;::-~dan ist~rik bir kahkaha 
koptu. :~ 'a Gt"J\ ,;t 111. Arla srrı:Ja.-da ot•r'lnlar ki::;, kis 
üliivoıl r \ ~-: l<•rafrı,d~ hu· ...... , l!ra!P.riyorl srd.ı. D-:r-
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hal aklımdan fena bir şey geçtı. Bav Ganüya doğru dön
düm. Aman yarabbi! Ne göreyim. Bay Ganü ceketini <'1-
karmış, kollarını dirseklerine kadar sıvamış, kuşağına 
doldurduğu muskallard3n pek daraimış olan yeleğinin 
önunü açmış; tiyaLro hademelerinden biri iki parmağiyle 
onu kolundan tutarak; derhal dışarı çıkması için başiyle 
ışaret ediyor, Bay Ganü ise hademenin karşısına dikil
miş, ona i~3retlc: '"Sanki k imi korkutacaksın!,, dermiş 
gibi cevap veriyordu. 

Bay Ganünün ba)>ayiğitliğini gören, arka sırada otu
ı an bir kiicük kıza.ğız kahkaha ile giılmeğe başlıyor. 
Bu kahkaha hiitii11 salonu kaplıyor. Herkes b~l<'ti unut
mus; Bay Ganünün vaziyet ine gülmekten kıl'ılıyordu. 
Tiyatro içinde tiyatro! 

Benim halimi bir tasavvur ediniz. Hicabımdan yerin 
dibine geı:mifjtım. Bir aralık başımı çevirdim, Loe.!:.lara 
doğru baktım. Locr.Jarın bil"inde nek yakın<fon tanıdı~·bm 
bir Alman ailesi gözlerini bana dikmiş bakıyorlardı. Bc
nım bu nevmida'.1C vaziyetime karşı hissettikleri ~mi~i 
teesc:ürü gözlerinde okudum. 

Bu ı::ırada Bay Ganü kolumdan tutmuş beni çekiyor: 
- Haydi be. haydi; çıkalım! Bırak bıı çıfıtı arı, on

lar benim elime düşecek dur, sen! Diyordu. 

:3 - Bı\ Y Gr\NO BANYODA 

~toy<;o: -- Durun ben ele size Bay Canü ile karı:ı
l rı:;mg.mı anlatayım. dedi. 

- H aydi anlat'. Diye bağırdık. Cünkli ''Stoy~o,. mm 
bu ~ibi komedileri rayet hoş anl?.ttığını bilirdik. 

Viyanadaydm1. Bir sabah "l\lendel., kahvesinde otu
ruyordıun, Bir C3Y ısmarlanuştım. Bulgar g~ctclerine 
göz g-ezdiriyoı dunı Çok enteresan bir makaleyi olaımağa 
başlamıştım. !\lualc: Kanunu esasinin nası! budanahile
c·c~i, h~tta bütün, ibütföı budandı.?.{ı hr.lde. vinc bütilnlü
ğunü mul'-'l :·..-. eder~i hakkınday .. t•. Okurl.e:ı dJ.!n-..ş
•.rnı. ;~ arı-:.h~: kw:.ğmım dibincle bir ı.!a: 

, .......... a. .... ...:!'.nl ..... 

Tttrkiye Cumburi1eti I 
ZiRAA T BANKA~"' 

~wu.u~ ta:-thi. 1888. - ::>en:nayes:ı: 100 OOu,OOC füf 
;5ube ve Aıans adedı: 265. . 

• Zirai ve tıca1i '•r1 rıl't ı h11rı"11 munmflf'lfft· 
Para blrlktlrcıılerı: tx.ROO lira tkr nııy, vı:rtr<''" 

\1 lr'UI' 'lUJUOl\Cll&ra 'iCDeClt ' letB 

oınruı ~ôrf kr•uuı~t 

• •ı: .... oııı ıntııı• ıoııı '"' 

t.a.sarruı , , ...... , 
ıır '• ıt• l"I r ca ~ 

11\~'' 111 ""T ••il ,.~ 
ıO< ,,,.,... \O cır• l". 

wı t.00( • 1 %( '" . ~ 
1(, 

•( 

ıcı 

ı .00( 

1,()0(' • 

OIKKA 1 t-l~Sl\lllllrtrı<ll<K oarnıa: .,,. ·~nr 

1 l~U.l) -"llt'rt krallılyt ;,K" r. .nı<ıl "llt ";'. tt 

"'' ·: ll ~art tJ Haz ra..'l 11 !:-.) uı ı J 

Devlet Dnmiryollan \'C' Limanları 
Umum idorc~i ilanları 

3.ıı fili p z aı ı ... ., 
re 1> ı asman sat n alınacaktır. 

Bı 

'!- :(. 

A ,.,ıda c. ns, mık rı muh mm r d 
malı 'l1 1 ~ık C'ltslltme us•ılü !it' ılınae: ,,tır 

Eksılt.Il<' 31 ıcı 041 <'ll'ın Uııu ıJ t 11 it Sirk 
el A. E. l<om!!llycr:u tarafından yapıl cnktır. 

lı;t<'klllrr1n IT'U\"akkat t M!n t \'' O ~ r .t l'l'IOI 
ıyııı glın \"C saatte kom' yrın"l nı lrk .1 'lrı , zım ı r 

ol. , ak konıisyon J::ın \ r!lm kt !.r 
n•lı ı •rı ~, ı'ı 1 rıı 

( 'l ıı ~ı \r! t h (1 ., 

Lır • 

Fil yans 16(100 
k.:-n rlık fi O O O ~~n,'l 

~ 

P. T. T. Fabrika f-AiirliirliiP.i;nde:1: ,ıı~ 
Kop·ılı zarf usum ile 2 ... ton J:.lok '1 ılina ı.u. . , t1·1 :ı 1 ,,,.sı . ( ~ 

M·ıh mmcn b deli r ıG250) lıra ıru\akk ı• t .r n tı 

kuru tur. • 
5 

tt ' 
E!. ı .. ın 4.11.0U tnrıh•nc ıastlayaıı Saıı UnLI sn::ıt 1 t" 

. l)P 
!;:ı ı to l:pıc rın şartname ve tcferrU tını o~m it le;ın h< r ıt 

mine mur .. caat ve cks!ltmcye glrm it il: n kanunun ta\"· 11 • 111 

hır! ktC' l m n ıt makbuzlarını vc tC' tll! m ktuplnnnı h:ı" 
aat on dv•dc lmJar komisyon r i'l'I .ne makbuz muk'' 1 

ı ı. 
meler! dn m Onra gelirııecck zarfların kal;;u, o•unanıtY ıc , 
--~~~~--------~--~~~~ 

SAHIRt : ASIM US B1sıld•ı!1 \'f'T \ A ~et 
Umumi r.r>qfr,.·.ıı ı ın:ı.re eden Nefı/, -1/mıcl 


