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~~ark cephasiıdı 

Harekatın 

hulasası 
Şark, cephesinde AJımm,. 

lanu giriatiğl büyük 1aarnı-
zım yeni inJdeıaf1ar b.ydet;
'tiği gelıen teıgrafla.rdan an
laşılıyor. İngiliz radyomn, 
Alman ta.n.rruzunun ·cephe 
boyunca yapıl.ınakta oldıı -
ğunu bildiımekte\:lirler. 

Berline göre, taarruzmı a
ğırlık noktasl Harkof, Lon 
draya göre ~oekovad:!'". 

Leningrada yapılan .A}. 
man t.auruzu za flatmıştır. 
Baiı k.ayna.klaı -a göre, §eh· 
rin muvasala yollan kcmı
miJ: değildir. Fskat buradan 
gelen haberler, ~le irti
batın ikalmrunı§ olduğumı 

.~· 
Şimalde 

sahralarına t1o<Tadı ve iki scnc
denberi ilk defa olarak burada 
'hakiki manasiyle muharebeler 
vemıeğe mecburiyet hissetti. 
Rus muharebesi henilz nihayet 
bulmamıştır. Çünkü hesap yan-
bş çıkmış. Şimdi miltelıassıslnr 
bütün gayretleriyle bu yanlışı 
düzeıtıneğc çalı~orlar. Muvnf
fak olacaklannı kabul edelim. 
Fakat asıl hesaJl İngilizlerle 
görühne:k icap ederken Bolşe
viklerin yakasına yapLıılmı(?tıı·. 
Ruslar ezilse bile ötede İngiliz
ler gene ayakta. Hat.11~ arknla
nnda amca Sam nöbet bekli-
yor. 

Almanya şi.m<liye kadar hep 
kendU>inin di,'?lni doldunmıyaca.!k 
dü.şmanJarla uğr~ış olduğu 
için ordu itibariyle bUyUk bir a
CJ hissetmem.iş ise de Alınnn 
sivil balkının, sa.nayiiılln çektiği 
ıztırap ve uğradığı ~arar hiç 
de istihfaf edilemez. Şimdi Rus
yada CCTC)'8ll edecek üçUncü 
kış harbi biiyük bir konfor ve 
safi.det v~ora benzemez, 

IDA.RE YBRI 
Nunıoımumıve, No. 27 :letanlııul . . 

, tt°fl'lıir•. 'P ·t ~ ~lAll Jr.tndnd 

c ·ONL 0:K S f y ASI HALK G Al~ T~ c; \ Her yerde 5 karaş 

1 Alman harp 
tebliği 

CEnUPTA 
muharebe 
şiddetlendi 

Sovyetlerln IJ uncu 
ordu kurmay 

heyeti esir alındı 

2günde 169Sovyet 
tayyaresi 
düşürüldü 

Almanyanın çiğnmıiş olduğu 
memleketlerde do umumi bir 
mc.mnunivetslzlik mevcut oldu
ğu saklanamıyacak bir hale gel
miştir . 

Galip Almanya işte böyle bir 
garip galibiyet içinde kendisini 
sulha ve siikCına kn:vuşturamaz 
ken, İngiltere Ka!kasyadan 
Libyaya varıııcıya xadar çok 
geniş blr cephede a.rkrumu Biıı
distana dayayarak, siperlerini 
Jcazıyor, tayyare1erini uçuracak 
meydanlar ,silahlarını ve mn.lla-

-- -- -- .-.. ·-- --- -- . UJUJUA4 <aJUV• -

Şarkta büyük ve tarihi sa
vaş devam ediyor. Merkez "ve 
cenup cephelerindeki hare
kit gittikc:e genişlemeJcte.. 

dir. 
Sovyet Rusyamn Ye Sov· 

yet ordusunun mukaddera
tını ellerinde tutan komntan
Jann bundan sonra takip e
decekleri hareket yolu belli 
olmamakla bera~r, anudane 
mukavemet her tarafta Al
manları karşılamaktadır. 

Resimler, Sovyet komu
( tanlannı gösteriyor. Sağ~a 
( Timoçen.kof'u, sohla Voroşı

lof'u, ~ıda da Budiyenni 
yi görüyorsunuz 

TİHOÇENXO 

1 'sovyel harp j 
te.bliği 

Birçok köy 
düşrriandan 
geri alındı 

lfAP~NYA 
ENDiŞE 
EDiYOR 
Gazeteler, vatanın 
çember içine alın
makta oldatuna 
ileri sürüyorlar 

Tokyo, 7 (a.a. ) - United 
Pretı.s: ı 

Asahi Şimbun ga.?.etesinin 
Manilladnki muhabirinden aldı
ğı bir habere göre Filipinde top 
lanmış olan konfeıans, Japonya 
yı ~embcrJeyen ~ephcyi kuvvet
lendiımek Ü7..erc hava kuvvetle -
rinde birlik kurmak ~Jerini 
araş1ırmıştır. . 

Ta::yik siya.seti -mit 1 
Tokyo, 7 (a.a.) - D. N. B 
Kolmmin Şimbwı gazetesi, ı 

baş makalesinde, umk şarkta 
İngiliz \'e Amerikan ~.imamda.ı·
ları ara.smda yapılan de\'a.ınlı 1 
konf eranslarm, 19&f'ki ~~sya saha 
SJnın mııhafaza~ i~in sart'edilt~n 
gayretler aleyhine biı CJJ" ağır 
te.hdıt t<'lahki edilmesi lfı.zıın gl'I 
diğini yazmaktadır. Gazete, bu 
sahanın ta içinde toplanan bu 
konferansl:ır ka.rş.ısındn. hpon

Meclis~ 
il. Teşrinde 
toplanıyor 

Milli\ Şef, çok 
ehemmiyet ve
rilen s e n e 1 i k 

nutuklarını 
söyliyecekler 

Ankara 7 ( Te:etonfa) 
'fUUKl\'E BÜ\ ·pK Mll,. 

f,E'l.1 MECl .. 181 TATILf: i
SAIU:I' fıJ'l'Ml-l3İNI: H.AG
M f'~N l 1'f~Rt ·t~ANI Ol· 
~IA!t'fl~l GÜ .. '\' ~.ı\A'l' 
ır, ım TOrJ.ANf.( :\Jt'fh~~ 

M tX~L1SiN A(.'ILt~I &f i. 
~ /":-, EB EıltU; RLl 'İC(\ 1-
H l m :'\7i 'Z Mll.Lf Şf.:J.' 1..,
JtHT t ..:c>N l' . <'.H fi. 
it .. M!\U\ bl' Vl~Ull .. I~ ~·~ 
ı ' J<;UK ~f"I'l liLAm 'l 
SO 'Lt~l t-T.Uii~JRU R 

Kırım üzerine 
vaki yürüyüş 
durduruldu 

vnnın e.ndişe duy:makt:ın iıali ----------
kaJamıy8('ağım ve mt>zkür kon
f eranslann hedefi, Japonya ii
zerinde siyasi, h;tiı;aıji ''e askt·ıi 
bir tazyık icra etmek olduğunu 

e.!J'J!/llı.I ~ ..... 

söylüyor. Almanlar Perkof 
berzahında çok 
zayiat verdiler 

Diğer bir gaze~e yazdığı bir 
makalede, tehlikenin yaklaştı -
ğJnı, yabancı milletlPriu Asya

an ~ıkarmadık<:a Asya ktımla
mıyacağını aöyHiyor. 

lngilizle in 
Akdenizde 
muvaffa)<iyeti 

Jlarıi/.14 k<mfcrı_,ıısı b.ii ti 
Londra, on düt· 

• • • ·man gemısının Londra, 7 (a.a.) - Britanya 
ve Amerika koınutanla.Mnın ı, olı 
milbim görüşmeleri bugün Ma- ! torpillendiğini 

haber veriyor nill.n.da sona ermiştir. 

Ev bulamıyoruz, çünkü: 
Helsinki, 7 (a.a.) - D. N. B.: Halk kesif iş muhitlerinde 
Mülteci Non•ec; hükfuneti ml\ • 

messili tarafından Finlandiyaya toplanıyor, nakıl vasıtala-
tevdi edi~miş_ olan __ :tı;giuz_ nota- rının kifayetsiz 1 i ğ i, 
sına, Finlandıya hukumctı tara- • 

fından Verilen CCVU}l, Londraya kontratların kontrol edıl• 
tevdi edilmek üzere, .dünkü pa- memesi bazı ev sahi Ieri-
zartesi günü, Helsinkıdeki İsveç • ' • • 
elçisine verilmiştir. Finlandiya DID pek ışıne yaradı 
hllkQmeti, mülteci Norveç hü- Şüphe yok ki, bugiin ~hrimizde bir Ofıar'-
kftmetinin Finlandiya Hariciye tnmn. ''e ev sı~ı vardır. Bmm h~ her 
Nnzırına tevdi ettiği bir •uh - gün mü1Qhede etıuek mümkündiir. F... ~oktur, 
braya da cevap vermi§lir. Fin- apa.rtıman katı hulunaımyor. TaJllaiumo çok 
landiyanın bu iki cevabının rne- İ)i bir teesftdiifü uetlet"6inde bnlODNa tile, is
tinleri1 ancak, bunlann, muha-
tapları eline geçmelerini müte. t;Qnilcn kin sizi Ş3ti1rtıyor v bo ~&.MI tefiDdül-
akip ne.şredilecektlr. toı istifa.ete~ imlôw bırakmı-'""OI'· 

Londra1 7 Ca.a.) - İngiltero ll~n aldığı t.edbirt rağnlftı e \o'e 

Londra, 7 <a.a.) - Bugün İn
giliz amira1liği tarafından neıı • 
redilcn bir tebliğde Akdenizde, 
bir ü ıan g m.isiniıı daha İn· 
giliz deniz:ıltıları tarafından 
toı-p11lene1 ek batırıldığı eya 
Mdcli suı etle hnsnr-cı uğradığı 
billln ilmektedir. 

"lieııcrali,, sınıfından, 635 too 
luk bir h.alyan torpitosu ve t:ık
riben 3500 tonluk bir ~ ' · 
·mis! torpiBenerek batınlmı:.;.tır. 
Bh· ltalyan kamkol gemi.si ve 
ltalynn askeri yilklü bir yclkrn
li batınlmışt.ır. Takriben 6 00 
tonluk bir petrol gC?ııis" torı ılo
ların t.n::u"n.lzuna uğranuş, şid -
detli alevler i inde yanar \ e ye
re yatmış bır halde terkedilmiş-

<Sonu sayfa 8 aUtun 7 dcı) 

Et bulam1Yoruz, çün ·u: 
Bazı ka aplar, eti a a 
mezbahadan çıkmaei.aa -1 
altından gizlice de:vT..ı· ya
pıyorlar, biz etsiz Jxa 
tan sonra hemen arama 

ve teftişler başlı~ıor 
l ı..ıhı lenheri şehrimizde mobtclif nun*:ı

kala.nte. et a:ıtığJ lJQŞg~'feı-mişür. Jl.eJedl) e 
İkUsad, '.Müdiirlüğii bu \oazi eıt lmışsm1a t r
hal 18.nnı b'l!len tetkikata J pmağu \.e tt.-dhirltti 
alruağa ha.5fanu~1ır. 

hUkümetinin eon muhtırasına apsrtlman kiralan, ba.:ıa mBI sah pk>.rinin m
Finlandiyanın cevabı bugün öğ- leloriyle a.rt1u-ılıyor. j.};;ki kootnUaı· gösi"ril
ledcn sonra geç vakit İsveç el -ı miyor ve ldruunak i~~tm.ler, mal HDhipkn 
çiliğ:\ vasıtasile Londraya gel - tara.fmdau ~ miict;a;r

1 
t.edi_v.we, nw'JJur o

miştir. Bu ce\'ap tetkik edilmek 
tedir. luyoıiar. (8cınu Nyfa 2 aUtun ' da) 

Yeptığnıuz talıldkafa Dıa7Araın et azbğu ın 
imiH, bund~ bir al liadar ~''el Fiynt ılnr.
kahe Korni~l Q'o1u dan t fi,yatlı.lnna zam ya,. 
pl)nıaı·•mı M4'!JOO ~•k rdir. MıaJiinı oldlJb'1ı 
üzere OOAes>lerin bu ~ komisyon tnrafuı
daıı naakul goriilmiycftlk nıcl<-dibnişti. O tarih
f.tın itJbanm piyaliffda hllh~ l..ii!.•ük bas lıal -
v..aı kesinıi ....ım~r. (Sonu sayfa a aUtun 4 de) 

nnı t~yacak şimendiferler .:_----------------------------:------'"'.--:---:----------
yapıyor. Amerika da İngiltere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dah • u yede tal tıf r & A • ' 

~~Şl~k~~gi~;~;,ını~ ly·ı saatte olsunlar'. edilenler Mıliı pıyan-
manya as.ker5 şe\-ket ve satvc- Ankara, 7 (Yeni Sabcth) - d .. 
tinin coşkun nümayişleri içinde, HılınncUcn ve ga.yrGtleri görU-

1 
g O U n 

tantn.na.ıı ve debdebeli zevahir Is b ld 50 1 bO 0 üfO .. k t • d len Bilt:ci.11., Haran, Boziik vo J 
ile hüküm siirfiyor. İngiltere, tan u a yı Y ve ru a emm e Ba) kal kııynmkamlariyle To- . k · ı d • 
rahat \·e emin, çalı§ıyor ve kuv- h0k°"1dar olan hOddam sahibi meşhur Zey- l\ t m $tuı>Çusu lsmail Hakkı Çe 1 1 
vetleniyor, bütün bütün nftmağ- rekli Munnap hocanm hatıralarmı bizzat ağzm- Bey.Koz ~..._hık k ... makamı Sa _ 
lüp i'tr hale geliyor. Almanya dan dinleyeceksiniz <lcddin, Bur ı~aym~ı Rnhmi 
ve tngiltere hnrp ediyor, fakat y d ve lstnnbul Emniyet ikinci şube 
başkaları P.ziliyor. Şimdilik harp p e k· a k 1 n a müdür \ ckıli Turgut Dahılı~ 'J 
işte bu halde. VelralcUnce t.akdiınarne ile taı-

llüReyin Oalıid l'ALÇIN t"f roilmi Icrd'r. 

İkramiye kazana-ı diğer 
numaralara ait list 
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r~tha~ediyoru~~ (~-Ş-E~H~l-R~H~A~B~E-R-~-·:ı_E_A~l~~J 1 
1 Fransaya biyanet eden adanılar 1 ~-----------------·--------------------------------------------------J ----------·--
~-: A. Simone -36- Ceviren:H~bldYalçın Yolda giderken! . Taksi otom o bil 1''°K~~c~R Ki~ 
?falk cephesi taraftarltırı rnemnuni-ı ~kua gel~!. "Milli ittihat> kabine- aDSIZID yere yu•I A ılarda mı? 
)'eWtzliklerini C(istermek için memıe.. sınde Nafıa Nazın sosynllst Marccl h • ı • f •• ı • • ıç 

Yazan: 

:;:. her tarafında grevler teşkil et- =~~~:rı:mı!e~~ ~:~ varlanan genç sa ıp erı ŞO or erını :~7.:~y::,u::ı;:~:,~:~, 16 M :~m: 
ilk dalga takriben yetmiş bin a- nın her dakikasını politikaya hasret- kurufbın mUflerlye veriyorlmr. Bu 

meleyi ihti ediyordu. Bunlar, bU- misti. ı.oc h · k t ek d Belediye "arhı mıdıl"l Ve Beledl- bir intizamla çıkan ve k: 
hassa muazzam Repolt otomobil fab- 1910 da paıiAmentoya girdi. tki Güç bir ameliyat- a sız azyı e erse yenin mtlaaadealle .mi müfteriden fvesıner;iJ.mı· ~~Fıe ~::°..~ 
dkaaına, ,bir tayyare fabrikasuuı v blSyle alıyorlarf Ben zannetmlyv· ~ ........ 

sene sonra, Toursdaki umum! sosya- t k t ld Ex Ankara gazetesinden _ 
Pnrls havalisindeki sair bazı sanaylo llst toplantısında partiden tt'""lmı' an SODra ur U U rum. ver böyle ola Beledlyenln ~rtl 
nıensup ameleler de, Pant.ltot yortusu ,,.. muaaddak yernek tarlfelerlnde bu :rek, hala çıkıp çıknıadlo":". 

bulunan sosyalist grubunun liderlcn --o-- ··...:1 ın•-ad~ 
grevlerde bir e tevlit etti. Bili bi h Jı {Ö ' d• yudnuı olur. Gazetelerde bir ruyor 'Ve goıup a - -~ 
Orevcfls-in sayısı on bin kadıtf' düş nrasmda bulunuyordu. Bu Tourıı top Bundan bir müddet evvel An- a er es şo re çatar, o zavaı- ka9 defa okudum ki A!!Çtlar rnüt· bile ihmal ettiği bu • 

l:ıntısında ekseriyet komünist inti- dah f dal bir h 1 o'P 
tO. hab:ıt esasları lehinde vazi7et almıştı. karadan şehrimize gelen Villi /ına bag" ınr VB dU .. Up dU .,.ur.· .. en terllere ekmeOI 1S kuruftan aat- a ay ı a e bf" ()'( 

H fi•:ran a•uun bfıa}An .. ıeında, "·'n~ adında bir ~enç muhtelü dok- u· il • .. 
1 l:f. m.x. mecburdurlar. EOer bunlar için tavsiyelerde bulunuY 

..... " " .._, ...... Blum bir ekalliyet ile bu noktal 
0 

' rl b/ f b •ı k 11 

,el bir grev dalgasL yükseldi. Fabrl- torla.ra mü.raca.at ederek yolda 0 ana r 0 OmO J meselesi ~l ar •kme01 narh mueiblnce yani 13 İntişarı §İmdiye kadar 
laılar, depolar, hukfurı~ aabarları, nazard n ayrıldı. Bunu müteakip, pek giderken ansızın yere yuvarlan· U' Y kuruttaa •tm•O• mecb.,,. !meler yat tarihimiz.de misli gö 

az soııra, :yeniden tensık edilen ~sı- .. ., 
n utbaalar \ e hususi gemı şırkeUeri 
ı;ıt- 1 · yuzunden kapandı. Maama-
1ıh. tııtılııı en sıkı ıninlerıııde bıle, 

umu ıı hızmetlPr norıruıl ımıctt.P. ıfıı 

eodilın tir. 
Ha.ıı:ıı ıınııı dordbnde, tllkıiben se

kı.ı: yu7. bm amele grın ynpmış bu
lunuyordu. Nthayet, o gfın, ak~:ım 

saatlcrınde, Uon Blum'un riyased 
al nda ıll. halk l phesJ hukiııneti 

teşkıl cdllınışti. 

• 
Sekizınci BaL 

k c p 
faa i 11 e 

esı 

e 
.Mebusan Meclisi re i F.douard 

Herriot çıngrağı ç.ıldı: ı 

- Şimdi sözü ~vekile Hrıvo- , 
rum 

Dedi. 
L6on Blum hükfunetin politikasını 

bildi.ren beyannameyi okumak üzere 
kürsüye çık:lı. 1936 senesi Hl\7.ırıını-1 
nın altıncı gimu idı. 

Bu milhirn siakikııda yllzüm.ı me
buslara çevirmiş olan Blum bir çok 
hatıralar uyandırdı ve sonsuz ıııfıt.~
lealan t~ ik ve tahrik ctU. Bluıu 
mcbwılar içfn yenı ve meçhul bu P.

dam d Idir. Kır dllşmuş s;u;hırı, 

göz.1 ldu uzuu çehr ve rkık ıri 

bıyıkları, zayıf yuzü, ağ-7Jııdan çı • 
an kelimelere rclnkat eoden \'C on · 

lann maruılnnnı g ze ç;ırptının kol
Jnrı mebuslardan çoı:u ıçin nlı:kuı ol
duk.lan bir mıın:uır1< idı . Onun ıncc 
cosini -b risl huna bir g nç ku. ı 

~ü- dC!ıiliırca lıııtmişlerdı . Onun 
tarifi imkbsız 5Urettc müt~.mevviç 

lelekk1lr tarzını, tam ket.meyi bul
mak hususund ki knbilıyctiıı , hem 
r:ayıf tarafurrını hem ~ziyetlenni 

plktli bıliyod.ardı . 1 

~ Blum Fnuuaz Başv~k.ilı ot- ı 
autu zaman altmış dört ynşında ıdi. 

onun bir knbıneye ıl girişi Jdı. 1 
Amdi siyaset sahasına bıwusbe ııcç 
~. Çocukluk dostlarından bı
:rbıb:ı bana söylcdiiine gorc, aılcsı o
nun parlak bir muharrir yahut m -
bur bir bukuk.iiJın.; olm nı ynhul 
her iki de bır BtelY1l toplamasını 
O.mh :rordu. Fakat hıç kllll9P. k:~ 
dt8inin aiyaıd bir hayatı olııcatmı t:ıh 
nalıı ~ti. 

ipek ve kordc tnciri ı:engın bir 
yahudlnin oflu ohtn cenc Blum ba-

nın işlerine pek a1lUuı go tcrme
mJştL ()na i:ft bir CJrt.11 tahsil Vl'r ldı. 

Bunu mtttealdp mu11llim m,.k: 
\ebine gittı. Ftansamn bir cok mtııı
takbel ~1 hsiyctlerı i.f;in b r hn
r.ırlnma zemini olııo bu mektepte 
Edouıırd Hf'rrlot ile &1'.kadatilık, cdı- , 

yordu. ' 

Uoıı Blum tiytıtruy:ı kı rşı pe 
yaşta bır ~nUık · gos-

ynlıst paı-tı nin lıderı ve resmi or- dığını, vücudünün bir tarafının Dünkü s~·ımızda. neden taksi görünüşte ~k haklıdır. F'a.ka.t, ne diye 11 kuruftan verly~fart miş bir rağbetle karşıl3Ilı-
ganlRTt Le Popufıılre'ın mııdıiru ol- tutmadığını, gozlerinin karardı- otomobili bulamadığımızın mü- hakikatten ve bilhassa bugünkü herkesin gözü önande cereyan e· kında gazete ve mecDl~ ıı! 

ğını idu a etmiştir. Villi, muh- hi:tn sebeplerini birer bire& izah mahdut benzine ve kat'cdil~bilt..'- den bir hakikattir, lab.a!a lüzum eıı meymr imzalanu süt 
du. telif dol."torlara mürneant ettiği ettikten sonra bugünkü benzin cek kilometrenin azlığına ve yoktur. Hangi .atı;ıya girip mün- dolusu yazıları çıkmış bul 

Blum'un kuvııetinın sırn •senıez s.ırada. keyfiyet Bakırköy Akıl vaziyetine göre her otomobil;n hele şoförleri iş başı yaptırırlar- ferıt olarak yemek yeseniz 250 bir edebi eseri tenkit ctıııe1' 
st.ra~,ıisı ndedir. Soı;yalıst partlsı hastahanesine intikal etmiştir. . günde ne kadar kar edebildiği- ken oto sahipleri tarafından ileri gram ekmeöe 4 kurut al-maktadır. kalemi eline alır almaz, 
içinde muhtelif gruplar umumi • bır Burada bu gence iki dimağ a- · nın hesabını da bu sayımıza bı- si.ırülen şartlara. göre bunun ne l Yine üç d1irt kiti birden bir lo· ya7.tcı, bu eserin etrafındfl.. 
içtima aktcdip tc bııbırlerilc tclıü ıneliyat1 yapılmı , <limağçesinde rak:mışbk. kadar nalıncı k<..-seri gibi bir sual · kanta ve aşçı dfıkldlnına glrlp tc bir alaka uyanmamış old 
imkAnsız. göıilnen teklu ve taknrlc: uı bulunarak alınmıştır. Avrupa. Yüzde 50 zamdan sonra bir ve itiraz oldlll:,"Tu derhal göze bir kilo ekmek yeseniz 11 kurut söylemekle soze başlıyor .. et: 
dolnyısfle mucadcleye girıştlklcrı :ıa- da bu gibi ameliyatın nadiren kilometre me::>afenin ücreti 18 ~~nıar. tan hecap vermcOe mecbur tutulu· Bir gaz.ete fıkrası, tJoır,. 
mnn, Leon Blum muanz tarafiann eı~etle n,.,..·;cel dir;.; s" ı .... - L ted k lm ln ''te ... .,, " s wıı cı...ı en s• oy cın- kuruşa çıkını..: bulunuyor. El- Çüııkü bu~ünkü gibi mecburi yorsunuz. Bu ihtlkJr değil midir? e uru uş o n ,,,..... ..ı 
kaUcsile kabul c· .. llcbıl..,.. ... '- seııtetilt kted• A ı· "' ~ d" h · · D'l •1ıw 

:u ......... me ır.. mc ıya yapan opera deki günlük benzin miktarı 7 bir benzin ve yol ile iş azlıt,'l-ı ol- Evellei gOn gazetelerde bir kaç ınasyon eyetı,, nı ı ~ 
austuru b\ılurdu. Fakııt bu onun9içiıı 
aynı I .r-nda bır zaf tcşkıl edıyor- ı 
du. Çur h:u umumi toplantı nfhayew 
erer en ~ez her grup yıne kend nok
ta! nazan·~ muhnfaza etmege başlı
yordu. Sentez umumi içtimaı ifl:is
t<.n kurtarıyordu. Fuknt so ynltst 
ı>artisinı çok kere tepeden tırna~a 
kednr ikty ayıran \e icraattan aciı 
bıra ·an esaslı .htiüiOan telıf ve tes-
\'iye edemiyordu. 

Blum'un µartiı;;uun sot cenatu lrn
mllnistlcre muhib ldı Rnlbııki Sag 
~:ınhı I\ uı 1-'aure'm E'\ k ve ldıı~ 
nllındn buluyordu O j!I(! esas itibn
rilc Lıı' al'ln Flımdin'in, Bonnet'nirı 

ııokt.ıi nazarın11 t,tirak ediyordu. 

B ı u":lnsm:Ptemnyühi Blum'un ka
r:ıkter\nde eı1 bnri7. b r vasıftır. th-
t m01lki kcııdı gcnçlıgmln mcyl!\nlıı

rUe kıih Hın devresindek v:ı ' rmı

liycti nra~ındn YRPmııf:n mecbur ol
duğu sentezden ilcr1 cHyordu. Ken-

disinin hu usi "1.e\ klerlle umumi ha-

yattaki nı uliyeUeri orasında daim. 

bir: u~unım me\CUl kaldı. 

{. \ rlnu;ı var) 

ar 

tör bir arkıı.da.şımıza, böyle bir litre ile de ancak 35 kilometre duğu bir devre<le değıı; benziııin kllmUrcanün 7 kuruta satması 11. muna mel ederek böyle .Aıı.; 
ameliyatın Türkıyede ilk defa. yapıldığına göre bir şoför bü- bol bol ve istendiği kadar kul- zım gel"" bir kllo kömüre yedi bir isim kullandığından OV't'-t 
yapılmadığını, fakat çok zor ol- tün benzinini ve kat'ettiği yolu lanıluığı zamanlarda bile: buçuk kuru! •ldıkları"'· bu yüz- bu ilim müessesesini tenltıt 
duğunu. hastanın kurtuluşunım müşteri hesabına kaydettiği tak- - Yevmiye 150 kilametre iş den yirmi beter tıra cezayı nak'tT yor. ; 
enteresan bulunduğunu Söyle- dird.e günde tam 630 kuruş ka- yapacaksın. Her alınan işe.le gi- ile birer tl fta dUkklnlarının aed· . Bir Anadolu muhabiri, 'idJ 
miştir. zanır. Bu hükümetin ve beledi~ dilen yol boş olarak dönülnıiye- dine m•hkemece karar verildiğinı basında vücude getirilm~ .tJ 

Hasta. dünkü Gülh.'\lle mü- yenin ~kabul ettiği bir yol ücreti- ccktir. . okudum. Çok ınusip buldum. ÇGn- müteva7.i bir yapıdan ba.hsD"ı 
sameresine getirilerek bu hasta- dir. Kaydını koyan bir patronun kO lhtlkArın azı ço{ıu olmaz. AK•- ken, bclki vilii.yetiuin dıştJl~ 
lık ve tedavi şekli etrafında e- Şimdi bu paranın yüzde yir- bugünkü vaziyetinde boş dönüş 1 l:ırdal<i ekmek satışı isini de hal- yak atmak fırsatını bile bul J.. 
t:ibhaya izalt!t verı1mŞir. misini şoföre yevmiye ücreti o- payı ayırnıa.sını ve ayırına']r in-J ıetmtsi için Belediyenin ve ihtl· mış olmasına rağmen, bu )ı/ 

---"'"'...,..' larak ayıracak olan patrona tes- safını göstereceeğini ~ ka _ kir kom!cycmunun na:ıarı dikkati· nın bir eşine büti1n dün) 
lirn edilen para 505 kunıştur. bul edebilir? nt celbederim.- rastlamak imknnsız oıd1* 

Valinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lfılfi Kırdar diin ııabah Bey -
koza. gitmistir. Vali Bt!ylrozda., 
viFı~·et fidanlığı ve yol işlerini 
tetkik etmi~ir. * Çatalc3 hayvan sergisi 
dün öğloden sonra nıerıısimle 
açılmıştır. Merasimde vilayet 
namına Vali Muavini B. Ahmet 
Kınık hazır bUl}lllllluştur. 

Ticaret Vekili 
'I.'icarct Vekfü MümtaZ Öknıe

nin bttgünlerde şehıiırnW: gele
ceği haber alu:mııştır. 

-

Bu suretle şoföriin yevmiyesi Kaldı ki bugün hem. gidiş, pervasızca yazıyor. ~ 
125 kuruşa gelir. Oto sahibi al- hem dönüş yollarında yolcu al- Dikkat etsek, her gUn gşı:t 
dığı paranın 155 kurusunu ben- mak mecbul'iyetini koyan pat- ı· racılar sahif elcrini dolduran türlü ~ 
zine ayırır. Bundan başka ma- ronların eskiden de yaptıkları ı P----• talea ve tenkitlerden ne bti611' 
kinenin masrnfı ve yediği yağ gibi şoförlerinden kilometre bir kısmınuı 1ıep böyle, g ,) 
parası ile, temettü vergisi ola- başına. 30, hatta 32 kurı.ı.şa ka- dı.kkat 1. ·e-----' dikkat ve tetkik kıtlığının ıııdJ 
rak gilnde 60 kuruşu da ayır _ dar hesap i.steyenleri de var-, "' sulü olan, yanlış bir esasa ı 
m~ zaruretindedir, ki bunla.nn dır. l\liJh l\oruııına KMuuunun yandığını kolayca müşahed" 
yekünu 215 kuruş kadar tut- ~föriin mecburiyeti 80 uncu maddosiu • gi:>rtı, maJ d<·ri7.. i1J 
maktadır. Şimdi bu yekWıu da Bu vaziyet karşısında ŞÇ>förün ·~hipooriuin kira bc<lelle.riui Mııhakenıe yüriltlip bir~ 
patrona verilen 505 1ruruşta.n her ne bahasına olUl"Ba ol.su.o 35 arttırmalıırıll!l imkan ~ofltur. me \'artnakt:a ekseriya pek ~ 
düşersek 290 ku~ gibi bir pa- kilometrelik bir mesafeden 950 ı l\!tıkR-ve~ nıu \t ahki'mıına ria- ci davrandığımın itiraf efltr 
ra kalır ki bu tamamiyle patro- kuruş kazanç çıkarması ve ken yet etmi.!. olıın mii~"te<-.irlot, mek neye yarar? Bazan, 888,tl 
nun safi hasılatı ve günllik ka- di yüzde yiımi hLı;sesi olan rno 1 buhuıduklan mPSlu·mleu ~ıl~ cc uğ~arak meydana getl ~ 
u.ucı demektir. ıkuruş çıkardıktan sonra paı:ro- rıb•m:wJar. Aı cak Kontrc.Lta ğimiz bir tenkit V"' tariz yn ~ 

Açı~ günde ÜÇ lira.- IX11!1a her gün y~Ü kuı:uş bir ha-ı f'İa,\Ot ooe;n kh·.ıcıJ~nrı f!\' sa.- Dl kaleme almadan elimiziıJ. t#, 
Göörillüyor ki bugün piyasa- sılat. vermesı ıcabedıyor, de-- ~ hlı•Mu-ine çıkıp çıl.ım.\ 1u:at.la- 1 undaki telefonu. iı.ıin aslını tcı~ 

da çalışan ve bu müşteri bollu- mek~ . . . 1 nm 15 ~in ı•~\"ei bildirmiş kik etmek il?.ere bir dakikn 1 
ğunda işsiz kalması, elindeki Aile geçindıren, çoluk çocu - t obnnJ.ı.n fü7.ımclır. 1 hın nayı düşünsek yukarıda ıtıf 
benzin miktarınca~§ yapamama.- ğuna bakan bir şoför işsiz Jcı.1- Jüuıurıa güre, inı. bedel- clığınuz neviden nice potla.rt 
sı mümkün olmıyan bir tek OÜ>- nıanın ne knda.r feci olduğunu teri ·üks1'1Ukr.niwı<·~i.tir. l\'laJ maktan kurtulabiliriz. a 
nun sahibi yevmjye 3 lira, ay- bildiği için çarnaçar hem nah- 8altlı;lcriııe ~npıbwsl t.ebliğat Fakat bunu yapmayız. çli~1 da 90 lira bir kazan!; elde et- na, hem mıhına vurmak yolunu söz~ \'ey melituplıı. ~ı. ·o- ~Uzel bir tenkit mevzuunu ~ 
mclrtedir. Bununla orta halli tubna.ktadır ki bu suretle orta- terier va.ı ıta. irk otmul.ıdır. betmek işimize gelmez. B~ı 

~~ d~ eı=~~ın~~U:~hil ~~~ yokluğu baş göster \R ~ :y ı G zete .. ı) ~~~~!u~::r~-ha~~~u:!'>1: 
------·------ çalıştıran .patronların hemen Bu arada müşterilerden fazla .. oeğıııi bile b le parlak ve ate; 

hepsi değilse bile ekserisi bir ta- para isteyen, gitme parasından Ev hulanrıyoruz bir hieh·de bulunmak fırsatıııJ .Sovyet Rusyadaki müthiş savaşların saflarmda 
telafisi güç boşluklar açacağım iddia edenlere 

hak vermemek imkansızdtr. 

YAZAN: 

Emeklı 6e.1eraı emal ~oçer 

A lmaıı - Rus harbi, her iki j 
milletin arada kuvvetini 

canlandıran, kanlı safhalar ar· 
zeden h&dıselerile cihanın hay· 
ret nazarlarını çek.mektedie. Al
ma..ulann da. Rusların da bütün 
iş cihazlarını istikbal harbi için 

muş sayılabilir. Bununla beraı
ber, zayiatta yine bir nisbet a
ramak lazım gelir, 

ne değil, birkaç tane otomobil başka dönüş ücretini de talep dan kNıdimizi mahrum etı11c 
çalıştırm.a.ktadırlar. Bunların eden. yahut uzak yerlere - \'e ç Ü n k Ü if:tcmcyiz.. 1 
geliri de her artan otomobil a,.- ımf dömnenin müşterisiz kal- l:Iıılbukı, gerçekten dokut1\ 
d.eillnce utımakt:ıdır. ması korkusu ile - tenha ve (B~to.raf' 1 ilıci Sayfada) ması, iRleumesi, ü~rindc duflf\ 

Otomobil sahipleri arasında mtişte,ri bulunmıyacak yerlere Bülun bunların sebebı nedir'! ması ge.rekcıı me\•zular ctı;!l' 1 
bu hesaba itiraz edenler buluna.- gitmiyen şoförlere tesadüf çok ı lstanbulda ev mI azalnustır'! mı7.da o kaliaı· bol ki bu wr 
cakt:ır ve: oluyor ki buna şoförlerin vazi- A la. Halk mı çoğalmıştır? .Bu- manevrnlara neden tenc1.zül et 

"-Her araba 7 litre benzinle yetini bilenlerin hayret etnıeme-1 nu da za.ımetmıyorn;ı;. Bu hu- ğimizi ıı.nlayamıyoruru. 
35 kilometre yol yapama.z.,, di- si !hım.dır. susta yapbgunız tahkikat bizde ..., "'"'"" ~, 
yeceklerdir. Buna rağmen böyle hareket şu kanaati tevlit etti: Asker ailelerine yardırı1 

Yıerindeitfnt.zlar. fakat_ eden şoförler ufnk bir şikavet- Bugünkü mesken sıkıntısmm ıır 
B itiraz · ded" F " eıı ı"""slı aınflı V"'""';t1· nakliye _ Muaveııetc muhtaç asker ,Af u yenn ır. akat le tecziye eediliyor ve bir takım ......... .....,.... C.-

burada da bir nokta var. 35 ki- cezai nmrumelelet-e maruz kalı- nin azlığıdır. lelerine ynpılacak yardnll J 
lometre yapılmasa bile 30 kilo- yorlar da onları bOyle harekete Vesaiti nakliyenin kifayetsiz.- için yeni kanunun vcrdıği 8 1

1 
metre yapılır ve bunun geliri de mecbur ve adeta tesvik eyl""''en liği halkı damı·:t i!?ine en yıl.kın hıyctlPr dahuin<le tahsilitn <IJll 

n~riy t.ındun bın olan La Rcvue çalıştırmış olduklannda artık 
ıanchej! tiyatro tenkıUcri yazdı. şüphe kalmıyor: Hlyonlarca 

terdı. Sene~Ct, Fnınsanın en suoh 

H) Kat'i bir hava tefevvuk.o. 
herhangi bir ta.raf ~ln de bahis 
mevzuu olmadığına göre, ha.va 
kuvvetlerinin zayiatı da dikkati 
calip bir hadde varabilir. Husu
sile, hava filolan gündüzün de 
her muharebe vaziyetine müda,. 
hale etmek emrini a.1nıışlard1r. 
Anca:k, burada malzemenin VE' 
mlircttebatın üstünlüğü,, sevk 
ve idarenin hüneri, hatta nishet 
le zayıf kuvvetlerin muvaffaki
yetinde ve zayıatın ailığında 

fi ı.--1" _;.ı_ 2 WJ vnm ohımnakt:a.dtr. An• k ea ı ıuuıı atta an\;UA 15 kuru.<;a mal sahiplerine bir şey yapılmı- yerlerde otıırmıya mecbur et- • ~ 
dn..... Az b' ı ... ~-- · B mek"-":r. B w'ti'b .. 1a k"""Ü bı'r tahsilatı yapan müesseseler ' ...... "'L· ır para o~ ge- yor. u hal böyle devam ettik - l.C\U • ~ 5 ektir cuk 1 veya 75 gün sonra tof 

Lt Matın'e, muahharen en Uerı g('- zayiat, on binlerce tank, top ve 
len Uyatro ~:ıetelerinden bırı nl n tayya11t.>den ibaret ganimetler! 
Comoedta'ya da Y• ;ı:ılar verdı lilum ı."'akat, tahrip ve imha makinesi 
nıo ,1 I...ongl'lınmpsdıı ıt 1 , rışlnrı icm biitiin şiddetile hfı.la işletmekte 

zaviat listeleri kabardıkça ka -
toplan~ mM'"klı zıınf h;ıJI.: ~rasın- ba.İmaktadır! 
dıı kendisini e\ ınde ıdbi hi5Sedeı·se 
bir eserin ilk defa oynandıgı ~ecede- Tebliğlerden hakikati çıkar-
kj heyecanlı hava içinde de aynı su- mak güçtür. Haberler, hasmın 
retle memnuniyet. duyardı. , bcs on misli fazla zayiat verdi

Fransu: edebıyaUndıık.i ve ("titetik 
dünyadaki o hususi devrede Blum 
goze çarp:m simalardan blriydl. tzdı

\ aç hakkında curetkAl'anc bır eser I 
)azdı. Romancı Stendhal'e dair de
rin bir tnhlıl nf'.şı-etö . On dokm;uncu 
&;ı;rın dnndılerine drur hadsiz hcııııp-ı 
ı;;;:ı ınüt.ı:ılc:ı.lar k kme almıştır. 

Ilukuk.şinas olducu için, mUJld b•z 
m ·te girdi. Bunıdi4 ~u yuksck mer
tebeye yukscldi. Fı ansada teşk.ılatı 

l' a~ye meselelerile m~guı yüksek 
nı:ıhkcmede devleı ınuş&\•lrt oldu. 

Yüksek Muallim nıekteblrun ınu~ 
mutcb:lhhir hatızı kfıtubii profcsor 
Luc:ieıı llerr oıuı sosyalızm hakkında
ki ilk 1Lltirlerl tclkin ew. Hcrr onu 
Jcan jaurot; ile tema-.ı getirdi. Lcon 
Blun· on '>enedeıı !azl bır miıddet 

tu bilyük amele mudafıinln gölgesin-, 
de kaldı. 

J u yevmi bir sosyalist gazetesi 
ol.ırak L'Heunanlte'yi tesis eltili za
nuı.n, Blum onun yau arkncfasla:rm
dan bin idt. Fakat &U7..cl san' tıar 
ııahu mı terk.etmedi. HıllA gençliıt 
IL,yatlPnna bağlı kalıyordu. Gizli 
nimrcye karfiı besledi!i lemaylıl ve 

c:Wib1 mulı faza ett.i. Eskrimde 
arayet mnlıir idi. En son diı~losunu 

1912 de yapmqtı. 

3ean jaur~ harp aleyhindekl mü
C&delesinı hayatı ile ödedi. 1914 do 
hnyük harp pa1lak verdW z:ımnn, 
kraliyetçi Actloq Fran,alse gazctesl-

mensup rmrtıt:ımb blr gffic bmı
:ftndan katledllmlşUr. 

Blwn'un an li siyase sahasında 

llıc h' ilrıl :>~J harp ~dal 

ğinden bahL'itirler. Muharip, za. 
yıf tarafuu cfkfı.n tunumiyesin
den gizlemek itiyadında.dır. Ef
kan umumiye ise. kararını verir 
kcn au esasları gözde bulundur-
mak ıztırnnndndır , 

A) Cephe geniŞtir, çarpışma
lar, geceleyin de devam etmek
te ve her karış toprak kanla 
sulanmak tadır, 

B> Asri silah, öldürücüdür. 
Meharetlc alınan korunma ted
birleri de ınukadder zayiatı azal 
1amaz, 

C) Tahkimat. kanı esirger, 
muvaffakiyeti pahalıya mal e
der, 

D) Çekilen bir ordu. arkasın
da bir çok şeyler, malzeme, mü
himn).at, eı"Zak, paha biçilmeyen 
zengin kaynaklar, hususile ya
ralılarını bırakmaya mecbur
dur, 

E) Hava taarruzları, meskfuı 
yerlerde, saıı 'a.t mtiesseselerinde 
dehşetli tahribat ika etmeki'l 
ve ?.ayiat listelerini kabart:mak
tadırlar, 

F) Muharebe vaziyeti, icabın
da neye mal olursa olsun. hede
fe erişmeyi mecbur kılabilir, 

G) Tank dalgalarını mislile 
karşılamakla muharebe tertip 
\'e nizamını muhafaza. etmek 
mUmkUndür. Tankla mücehhez 
ordu, tank savletlerini tank ve 
topçu silahile karşılar. Harbin 
ilk safhaları, çok yerde tank 
musa.raalarile gecmişti. Burada 
galebeyi temin eden, piyad sini 
himaye etmeye de muvaffak ol-

müessir olabilir, 
İ) lki yıllık harp. intimmdan 

mn.hnım birliklerin, bir iş gör
meden, ağır 1..ayiata uğradıkları
nı isbat etmiştir. Şark cephesin
de boz.guna delalet eden bir man 
zara kaydedilmemiştir. Buna 
rağmen, çekilen, hasmının tc -
§ebbtis ve iradesine mfinkad o
lanların, yollan mahdut arnzıde 
sıkışık duruma düşerek kana • 
mış olmalan kuvvetle muhtemel 
dir, 

K) uçsuz bucak6lz bir muha
rebe cephesinin çemberlenen 1 
mmtakalarında insiyatifini el- l 
den çıkarmış olanlar da kanlı 
zayiatla karşılaşacaklardır. 

J,.,) Oynak muharebeler, yer 
yer mukabil taarnıil rla vazi -
yette.n sıyrılmaya icbar etmiş-' 
tir. Her mevzii taarruz, hele 
müstah7.ar bir mıntaka karşı
sında büyük zayiatı intaç ede
bilir, 

N) Son nıuharebelı:are, mey
dan muharebelerine mühib top
çu klit1eleri de iştirak etmişler
dir. Sahrada yapılan bu boğuş
ınnlar, her halde kanlı kayıpla
ra yol açmışbr. 

r • çe, yani oto sahipleri ile şoför- iş mıJ,biti olnn şehrmıi.zin nıeı·- dıklan paralan belediye nı ıll 
Oto sahiplerinin bel.ki bir iti- ter arasındaki taruıhUtler nor- kezi mm takaları, bilhassa İ8- sel>esine yatnııcaklaı dır. B fY 

razı daha olacaktır. Bunda da: ma.J taksi fiyatlarına göre mu- tanbul cıh tinde, Eminouü, Sir- barla topİanan paranın ıniI<tJI' 
- Her gidilen yol müşteri ayyen bir şekle bağlanm..-ıyıp da kccı, Sult nahmet, Türbe, Bcya- rı hal<kıııda belediye henuz Jı 

hesabına olmaz. Ekser iş dönüş- oto sahipleri de rezai kn.yd ve .ztt, Laleli, Aksaray, Fatıh, Şeh- bir ınıaınmat 6ahibi değildir .. M' 
feri boş yapılır. Bunu hegap et- ş:ırtlaru. bağlamnadıkça taksi 1.adebaşı gıbl semtler ta.mami~lc ker ailelerine yapılan yarrlln'I 
mek icab etmez mi? yokı·ugu- bövJ ........ devaın edip gı·- nı••<ıbudur t .... ,, ~ ""' · lar -.imdilik Tramvay d,1reı=;I•• 

Bu itiraz da erindP.dir vP. decektir. Buna mukabil şehrin nisbc- den alınan avoanslar Vf> oclt>ll 

-
Dünkü keşidede 288718 No. lı 

30,0GO Hra isabet e ti 
Milli piyangonun 1 nci ter

tip 3 ilncü çekili"?i dün Af yon
da Zafor meydaruncla saat 17 -
de yapılmış ve çekilişi kalaba.
hk bir halk kütlesi takip etmiş
tir. 

(969) · ıe biten 1200 bilet. 
10 lircA kazanan uum:ı.-abr 
Son iki rakamı (26) ve CG9 

ilo biten 8000 bilet. 
2 lira l;;a;-.anan ııunıarala.r 
Son rakamlar (2), (6), (8J, 

(9) ile biten 160 bin bilet ikra
niiye kazanmışlardır. 

Bu çekilişte kazanan numa
rıılan aşağıya. yazıyoruz: 

80.000 lir.a lm.zanan l1l1Dlıal'& 

288718 
Bu piyangonun 30.000 lira

lık btiyü.k ikramiyesini kaY.a· 
nan 288718 numaralı bilet lz.. 

10.000 lira kazamı.n numıı.ııabr mirde, onar bin lira ka.za.nan 
134053 255564 271727 396296 biletlerin iki tanesi Anka.rada., 
5.000 Um 1 numarula.r birer ta.nesi Antalya ve Mer-
035711 039956 114516 153290 sinde, .bc§er bin lira kazanan 
158634 217555 biletlerin iki tanesi İst.anbulda, 
2.000 linı. lmmıuuı numaralar ltrer ta.nesi İzmir, Bursa, .Er
Son dö~ rakamı (6238) ile ıbi- mrum ve Menemende, ikişer 
ten 4-0 ~ılet. bin lira: ka.?.anan biletlerin altı 
J.000 lira )Ql7JW!Mt nwııaraJar par'ÇaSI htanbulda, Üçer pa.r-

Son dört :rakamı (0411), (2513), A k El~ y Ad ad 
(2519) ile bit.en 120 bilet. ~ n ara, ~g, an a, 

50 lim nu.ınaralar ıkışer parçası Dıyarbakır, ve 
Son dört rakamı (0576) Keskinde, birer parçası da Kasa 

(1907) (8850) (9980) ile bi~ ba. Bur, Adapazan, Konya, 
ten 160

1 

bilet. ' Konya Etcğlisi, İskenderun. 
100 liın kazanan numamlar Knstamonu, Beyşehir, Fenike, 

Son üç rnkaanı {248), { 459). Sivas, Sam.sun, Mardin, Erzu-
(761) ile biten 1200 bilet. .rom Zile, Niksar, Ayancık, Kil· 

00 lira b:z.anuo ıuımarala.r ç~ Jwyu, Mersin, İzmir Fet-
Son ü.ç r. km (015), (064) biye ve Tokatta snblmıı.ıhr. 

ten kenar St=mtleri boŞalmakta- ~' 
dır. l:kı ıt.ibarla muhtelif mın- Yf' hilt(;esirıdcn aynlan t.ahaı. 
ta.katarda bina, ve apartıman ki- la temin olunmnktndu·. 
ralnrı arasında büyük te7.adl.ar 
da göze çnrpıyol'. pılan kontratlar devamlı urc~ 

Diğcı· taraftan mekteplenn tL kontrole tiibi tutulmalı ve c 
açılmruıı ve say iye iJönüşü hu, sahiplcrhıın fnzla kira talep1cr' 
ihtiyacı bir kat d,'lha arttırmış- önlenmelidir. Halk, bu gibı t•' 
tır. Çocuk babaları vesaiti nak- lepler k:ı.rşısında alakadar nıJ· 
liye müşkülatı karşısında mek- karolara baş vurarak, suçlul::ıt1 
teplerc yakın mıntal. larJ.a otur ihbar etmeğe teşvik o1unmıı.Jı ' 
ma.k mecburiyetinde kalıyorlar. dır. 

Sayfiye dönüşü lstanbulda O· r-----,.,_-----~ 
turacak ev bulamıyan bir çok 

1 
aileler bugfin elleri böğründe e 
kalmışlardır. Vesaiti nakliye az
lığı evve:ıc~ Yeşilköy, Bakırköy, """wA""'s"'O,...,...,NvE"""'B""E'VVOvcV'L"""f ,.,,.., 
Bebek gıbı nisbeten uzak mın - ~ 
t:akalarda bulunan halkın da fs 1 TUrklye Ecnebi 

t.anbula akın etmesine sebep oi- aENELIK 1400 Krf. ı100 Krı. 
muştur. • AVLIK 710 • 1410 • 

1 AVLIK 400 • 800 ot Hlilasasını yukarıda yazdığı-
mız bu vaziyet karşısında alaka- ,

1 
... 1.A_v_L_ı K ___ 1_eo __ • __ •_o_o_•--ı 

dar makamların tedbirler alması 
lazım gelmektedir. 

Evye18; bugün çalıştırılması 
mllmkün olan vesaiti nakliye 
seferleri mümkün olduğu ka-1 
dar iyi t:amim edilmelidir. '!'ari
feler, bilhassa resmi ve hususi 
dairelerle mekteplerin çıkış sa
atleri esas tutularak ayarlanma
lıdır. 

Tmvmay ve otobüs seferleri· 
ııi arttırmak mümkün olmadı -
ğına göre vapur ve tren seferle
rini mümkün olduğu kadar tez
yit ederek hallan rahat ve sti- ı 
rntle seyahati temin olunmalı -

TAKVİM 
Hlı IR 156 GÜN 281 AY 10 

8 1360 

Ramazan 
16 

8. Teşrıfr 
941 

ÇARŞAMBA 
GUneı Öğle lklrıdı 

12.22 6.20 9.32 
6.04 12.02 15.13 
iftar Yataı im,. 

12.00 1.30 10.44 

1357 

Eylül 
?5 

Ez.anf 

Vu ti 

Eunt 

Şark seferi uzun süreceğe ben 
zemektedir. Muharipler, müceh
hezdirler, gayelenne erlşmekte 
musırdırJar. Kahramanca cere
yan eden bu eşsiz milb:ı.rezelerin 
ordular saflarında telafisi güç 
boşluklar aça.cağım iddia eden
lere hak vermemek inıktinınz
dır. Şimal memleketlerinin ildi
nıi, belki bu ateş tufanını birazı 
dindirir. belki iki taraf ta • 

yaralo.rını sarmak fır tı bulur~ '..,~--·----------------------J 
dır. 1 

Ev ve apartman kiraları, ya- 17.41 19.12 4.26 
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!s~~wmrnWMl[~_E_n_S_o_n_T_e_l_g_r_a~f_v_e_A_j_a_n_s_H_a_b_e_rl_e_ri~ 
''Bekar,•ık budalası., sahnede Fransadaki Veni 1stanbu1 Hukuk Çinliler bir §ehri 

1 , yabancılar Müdür~ · tahliye ediyorlar 
Lo d 

G' { ) .P . n.d Ankara, 7 (Vem S&beh) - . ,.. . 
n ~. 1 &.L - _ana İstanbul Hukuk ıt .. ~-= Müdllrl .. - ~g. ' (a.a.) - 'Diln 

"Parıste1d oınedi Frıansez Molyeliin sahnelerinde 
~ kü1fetsiz1i!1 tercih etmiştir ve mümkün 
~tu kadar Molyerin sahnelerjnden uzaklqma· 

YOllLlD& ıg~ ft':ansaı1W Alınan ~.. u Çiırikıngde neşredilen Çin teb 
qpı otoriteleri.. eaa.s ılıitikametr iüne Dahiliye V.ekil&i Hukuk liği, Human eyaletinde Şa.nsovun 
gihları başka yerlerde olan eş.. Müşavirliği Muhakema.t şubesin bop.ltıldığmı kabul etmekte • 
.hasırı 19 Birl.Dciteşrlrads ttiba- Kem.al taym · iıllir· d.ir.. Japonlar, Şengşovun zaptı-
rm Fnasada memnn mm'ta.lm m cumartesi biMinni§lerdir. 

mı§tlr. Biz de bunu yapmalıydık,, · olan sahil memleketleri 'terket - Çin tebliği, Çin garnizonunun 
m.eieriıli ~ir. Et bula ı.yoruz 'Şehirden muntazam bir şekilde 

1 Yazan: Semih MOmtaz S. ] 
20 Blrinciteşrinden sonra., hic; ~un" •-.!:. çekildiğini ve Şuıgç Şovun ci-

1cimaeuin ıl!nı mm t:akaya. ıciımesi- ·-s 11.:U varında mevzilere yerle§el"ek ja-

Q ıa birıaimdi Lm'nbı -ı ımothk• 4oğnı w · e 

ne müsaade edilmiyecektir. (Bq tarafı il ıncı sayfada) ponhırla muharebeye devam et 
Belediye lbu nsiy.et - .tiğ:i.ni bildirmektedir • 

~ tBvfikan Yolye- değildir. Bflzım kadar 'seWnli 
tin hamiadığı Kooıedi Muzikal ve ~ ür adam elbette no~~ 
Le Bo · Gentıilhoınme sanım ıkmal ve fazlasını ta.dil 

TOrk vatandaşlıtfna 
lkabul editenler 

da celeplerle vaziyeti müzakere ltalyan tebtı•ği 
et.miftir. Celeplerin iddiasına. 

r 1670 se~~inievvelinde ilk edec~, .. l.fuammer her halde te
defa olarak Chambord şatosun- ı reddudu~Jeıı yakasını kurtara
da sah , d {B cak, Bedıa (ha.nı.m.J k1.1.ımız geç 
L neye y~ olun u. u şa- , d ı.. k d. -nd - ... ~ · 
\Q h ....... , p 

1 
ha _,.ı~~ e o~a · n lSl en 7.ıy~e pı-

.. ı. ""'f)un a ernı • nıı:;v..ıu..ı.ının. teı.· ı·· .. lat -
""ildedir.) ~ yes &l ro unu .par rruı,ga .. G.a· ı 

Mosyo Molyer, bu piyesin lışaca.k, ve Reşid; ben ewınım: 
ll:ı'"'-· -·f · · !b" , gitgıde nıükemmel bir artist 0-

Ankara, 7 (Yeni Sabah) -

Yabancı memleketlerden gelen 
~ 170 kişi Türk ""~ ta:ııdaqlığına 1 
kabul edihni.şlerdir. 

Çe-·1.uunu. mu nt ve muzıp ıı lacaktır. ".Keııdisiniıı de haberi 
f'çeve ıçıne ıalarak insanların . - . ç k d bo k' , · . Jı (efıailik1erinil emsalsiz bir su- C\lSun,, bu feyzını mektebmf': e ya a .,ş • ı• ~ur.şu· 

l'ttte tasvir ve ~bir etmiştir. medyundur. na dizildi 
tı· Su kere tercüme edilerek Şe- Biraz da mizansenden ba.'hset- Prag, 7 (a.a.) - Gazeteler, 
~ 'I'iyabomwxla oynanan 1bu mek ~in nu RöylP-ye,.un: lpa- aşağıdaki resmi tebliği neşret
~J'~i bu yazılarla tarif ve tc.n- 1 ristcki Komedi Fransez Molye- m.işlerdir: 
~d eedccek, artisUerini 'birer rin sahnelerinde daitna külfet - Brünn harp divam, vahu:ıa 

ter 8.1'8.§tıracak değı1im. Zira sizliği tert"ih etmiştir. Ve: müın- hiyanet hareketi hazırlamış .ol-

göre, tstanbultla. d: mrlurun u
cuz olması yüzünden piyasaya 1 
kafi milctania hayvan gebne-

1 mektedir. 
Belediye. et n:ır:hı hakkında 

Fiyat Müra.kabe Komısyonuna I 
verilmek Üz!!re bir .rapor hazırla.-ı 
ımakt.adır. Ayrıca hayvan Bor
sası tarafından yapılan tetki -
kat sonunda da bir rapor hazır
lanacak ve Fiyat Mtiralulıbe ko
misyonuna verilecektir. öğren
d:ğ"Ei7.e göre Hayvan Borsası 
bu rapoPUnda et narhının kalit.e 
ve cins üzer.ine vai'edilmesini 
isteyecektir . 

Bu h3rekets ne denir! 

Rom&, 7 (a..Lt - "Stefani,, 
iİtalynn orduları umumi ika -

raıg-.liunın 402 nwnaralı td '"Oıi: 
İngiliz tayya.11eleri, Ca.tanc ıve 

Licata arazisine tahrip ~e yan· 
ıguı. bombalan atınışlal'dır. Ha
sarat yoktur. 

Şimali Afrikada İtalyan tay· 
,a.re filoları, M.asra f.1atruh ya
ııkininde bir hava ~imanına ıve 
'llobnik bölgesindeki kara .he • 
defler.ine bombalar atmışlardır. 

Bu akın esnasında.. mukabil 
!hava ~uza uitr,avnıı bir 
İngiliz tan•aresi mev.z~erimize 
pkın bir mmta.kaya düşmüş ıve 
'tLt.eş almıştır. ~Uhterem münekkiUerlrniz ben- kün oldUo"°ll ·adar Molyerin sah mak ve kanuna aykın bir su -

v n. <:ok evvel onu görmüşler nelerinden w.akla.şma.m.ıştır. Biz rette silah taşımak suçları ile 
~ fikirlerini ya.znnşl.ardır. Be- de bunu yapmalı idik, sa.'hne - 5 kişiyi kurşuna diz.i1mcge malı- Yapılan tetkiklerde but ka-llıın bu yanlarnnla söylemek rnize Molyerın vefatmdnn çolc kum etmiştir. Du 'hüküm, 6 ilk sapların, me:t.lıelıadan satın aJ.- Alman tebJigıv • 
~lediğim söz büsbütün başka l sonra vücut hulau piyanoyu koıı te~u=inde yerine getirihnitir: dıkıan koyunıan, d.ıµıa par~ıa· 
"it Vadidedir. durma.mıılı idile. (Telli sazı.an _ madan olduğu gıbi ve g.ızuce (BaştMafl 1 inci ayfaiia) 
" -1 - Molyer cihanı, cihanın mızdan K.lavJ .kord, Klnvi &um- başka ellere devrat~ mey- Kıtalar düşman teşekkülleri içi-
&lt!l' ne tarafından olursa olsun balo ıkıl.avsend n sonra., ı.ıffici B •• h t t • dana _çı~tır. Bu cümleden .ne girmiştir. 9 uncu ordu cr-
~ünç .taranannı ayn ayrı leş- yani kuyruklu, şakuli yani bildi- U r a De ) Il olarak _Fatihte Mac~ Kard~ıer 1 .ki.nıharbiye heyeti esir alımnış-
d. s ve teşhir etmiş bir deha ol- ğimiz düz piy8:,Ilolnr 1711 sene· Al,., • • k b k ca.ddesınde kasap Kemal 'laş - ~br. Sovyetlenin Leningradın 
le~ .için onun .eserlenni sa.lıne- sinde •('.at 1739 .. .ik:ınaJ ... ıyı ay etti çııı~n ıı:ıezbehadan aldı,ğı -48 adet 

1 garbına viki ihraç teşebbi.iSleri lıal'lrnizde görmek evvelfı fa1i dilmi.stir.) kes~ış koyunu komşularına 1 alcizn dcabnıstır. Çıkan müfreze.. 
V Ylr addolunacalc bit- vakıadır. Komedi Fransez. Le Bou~ Ifa.<nn B~l~t!! IBM.nbul Mınta ~ttıgı anla.<;Utru§tır. Arama ne- ler esir edilmiştir. Düşman Le-
t~ bu birinci derecededir. Muh· v:i~ gentiJhomme•de ekseriya ~ Rm.<Jlıghıden.. ticesmde, kasabın komşuların· 11lin~ ccmberini ym-nın..k is-
.~'~ nıünekkidlerimızin an'.at- da etler bulunmuştur. Bu ~il· temiş, geri püskürtülmüştür. 
,.lrı"---- (Lulli) nin bestelerim çnldınr. Gazeteci arkadaşlartmı.r.dan de el altından &aha V111mn ,.ı;n-er L-a .. ad--:-..ıe nostoz funn ... 1 
ı -nmıma buldukl.Lrı noksan- Mademki Tıiyes urcümedir, biz Bürhanettin Moral uzun zaman- ....,,. "'~ ~ ın • ~ :n. •'-" ~ h--_ _ :ı.:-..: ;ı,.re., .. c-,•e du·· ... r kasapl.a.r .da, bulımdıWn Jhti.m&li- "--ba:rdıman 001·ı-:,. •·a.gon o-~ uu..uuı """ ""'"·' ,~ • d ~ ona v.eyn ,_.,..,aıı· ne yakın bir dan beri müptela oldugu- asta.hk oe- -.aıu uı.u;ı, ~ • 2 .,......, ne mebni ~& >devam tomobil, traktör fabdkala.n talı 

. . 
CB•i tar.afı 3 ""eı uyrada) Y4u·cın: A. C. SARAÇO(;LU· 

v Ma.reşal Tila~'?ııun :tuttu· M arma.ra a&ııı ço1uk co-
gu merkez ceplıesınm ~ır çok .. ,. -·"=bt ün • 
kesimlerinde ıpddetti muhare -~ • • CWA .ıuuı m eVNi!t~ 
beler olmuştur. Ruslar bütiiıi bir~ 1'&buı P satır.lan )'aZl""1 
taamızıan püskiirtmiişler ve yı r: .Mamıa.ra adalannda .(i.4, 
l.90 ta.Dk 51 tanare tahrip a _ köyde (3) ilk okul vardır:. Bu .o· 
miŞlerilir. :kullann ıköyleırimize mesafelerl• 

Leningmd'oo udyet . ~b~ ).;;,~ıbera,. I 
Moskova, '7 (a.a..} - United yor. çamur ıdamiyoı:.. mektebe 

~m-r1•:.ı-- _"'1 h gönderiyoruz. Çoc~ ~ 
~-- UA.11 son o"'eıı ~- ıhev.ee hah" e okuyup~ 

~~ere gore Kızılordu ~ ôetneme!ırim ahyarim'. Bımdau.f 
:ıriitnn yakın noktalarını e1ınde 80Dl"& eocUklan mta. cltula gön- 1 

tutmakta. d~vam ~: RW! aeımet ü.am. Halbuki mi.yeti .. 
imvvctlen bır çok koylen gen mi?JCJe (Balıkesir vilavetit biTC 
almışlardır. vilayet merkezinde, di~erl Ban-

l:ı'.'u-ım harekatı dırmadn olmak üzere iki orta o ... 
~f.oskova, 7 ı a.a.) - Afi kul :vardır :ki bunlar da nihari· 
Marea.J Ruccnninin, Ukrayna- dir. Yatılı ıcırt.a okul olmadığın

daki .kuvvetlcriııi tekrar bir a· dan çocuklarımızı gönderemjyo
ıraya toplamaifa muvaffak oldu- nız ve tbu yüzden evliıtıa.rımıı:. 
i?u söylenmektedir. Alınan or - anca:k ille o ru1 tahsiyıle kalıp 
dularının Kır.ım üzerine yürü - ;çobanbktaı:ı. balıkçılıktan ve ge
yüşleri durdurulmuş ıwe bunlar icilikt n bruika ir iş yapa• 
Harıkoft.an uzakta tutulmU§tur. mıyorlar. Va1na fstanbulda u-

B .Alman fıı'."ka3t bozguna susi yatılı .me'.ktep1er vardır am-
~ ma bnnlann aldıkları vüksek 

111~' tahsil ücretini ödemek bir eee-
MoSkova, 'l (a.a f - Tass :a- 1 :ıa. jansı, biri motörlli fırka, <liğeri e 0 uktan başka mahiyetleri de 

'tnTfk iır.'krun, i.irüneüsü hava de· g a Y r j ddir. Su ih: if · 
<de çOC'Uklanmınn ilk mekt.eş> 

f-ı fırkası olmak üzere üç !man tnhsil"ndcn ileri gitmelerine 
tırkasın1n, cenubu garbi böl~- aödeten ıimkan ıyolctur. Aeaba 
shrle bozguna n&:radıchn 5 fif}O hükl etimiz bu köy1ülerin talı
düsman askerinin öldürüldüğü- ne \'h vcsli .1>oculr'hı.rının ıf>nttn~ 
nil haber ve!."mektedir. 1 ~ dı'ln n bu seddi kaldırmak için 

PerJr.of~t m ·nasip bir 'Ücretle orta okulu 
Londrn, 7 (a.:ı. .) - Kınmda olan merkeilerde tahsil merak

Perkof be .. zahında. Almanlar :hsı ~ö :11 ~klarına mahsus 
ciddi ağır zayiat vermişlerdir. Ur furt aemaz mı! .. Yeni 

1 

Muhtekirlere j 
bir ibret olmalı 

balt .. da anayi dkı.tllan açı1aca.-
f.tnı okumuş, çoeuklanmızı !hi~ 
olmazsa san•at mektebine veri
riz diye sevinmiştik. Bitlib.a:re o 
mektep1ere mta oktil mezunlan
nın alınacağını işı"ttik, 'bibii :G
züldiik. 

At"ZCtöJtim bu bal te.kmfl Tntk 
. - Çünkü cesaret göster - ~yler ça'ldır.m:ılı, ve ya1ıut Mu- tan lrurtulamıyaral< dün gece l ~erdir. V2 tenkid!eriıı hak· hiddin Sadik'ın ~ine 1ayik saat 22.30 da araım:r:daJı ~fil- 0 unmakta.dır. Kasap XB.yçı .ad· rlp -olunmuştur. ~ ~U ııazan dikkJ..tc ahrak dansları göstermeli idik. yen a.ynlmış bulun.m&ldadır. ıce liye~~ verilecektir. . l..ondra, 7 (La.) - Alman Dün de 8 kişi 
. ~ <levam edip eııgeç ve nazesi bugün sa.at 1 -t.30 da ıae- Dıg~r .~~ Mınta.ka Rica.- tazyiki :Moskova Lr;tikametinde ~ıde Mo\yeri de pekili oy- Bu iki noktayı böylece işa- yQğlu hastahanesindeıı kaldır.ı- ret Mu~uru, nüfuzlu~ kasap şiddetlenmektedir. 'il'n.zyik !..&- tevkif edildi 

ya ve Ana.do u 1:Yv1erinin 
lan i<'in de 'bö edir. Cok işler 
hasa.rdt!hna ışahlt olan z 
!Maarif Vekilinin -dikkat 4UmU".t

nı .t~z maarif nurundan 
PIP'MtNer ve lk&sabalılar lJrn.a r. 
lkövm çoeull'lanmn <da "stlfftfle 
lerini tomine let olmuş <ilnrsn-

"~ır. Bunda ~üphe relten tıonra dün akşnmki tiyat- larak Feriköy mezar.••frı.na na.kil lan çagıra.ralc 'kendıleruıe ;vazı- ningradda :r.ayıflıyor. Smolensk J)"" ~--=- . ·• ..:1· Ce M-ı... 
#"'L. bizd bı _,.,.., - h" ( k ~ yeti ih+--r etmış· tir. 1-~"'h"-~~ d-.._~ ""~,~~ .. bırınc· . ı· .... ı:;na alın- un unncı .ıvı ıye za ıuı-

~,.... Bu yoklukt:ı daha acele 1 r<mun e ru.Aı..ı.gı 15 no - ve defncdile.cektir. 1.a. ~00 ı.:;ıu ll<a.l.Ç&AM, '.t".. k · d uhtelif ·htiil • da --·'-·- ik--·1 tadil 1 k kusa.plar hakkında zecri ha.-- _ _.,,.,...... . emesın e m ı rn.r -hı .. :A- fazl.asm1 beklemek Sii.luun 1 nr..u ve 0 tınma Kendisine rahmet diliyerek k il .... ...us-...... valarına bakıldı ve bu arada altı 
~t:C olur. şa.rtiyle) Kibarlık BudalQ81Ilın ark.adaşlannın cenaze töreninde etlere ~1 eeektir. iki gil:tuk 169 ba'Y'!J'R'e dü.türıildü ihtlltar susundan do'layı sek.iz 
~~ edeyim ; Münekkid ol- lehindedir. buhmmalannı.rica roer.iz. tKt1'8g8 \O ~afi f~m Bcrli~ 7 .(a;a.) - 6 ilkte§rin- muhtekir hakkında tevkif ka-
Jarl' ~ela inBaflı olmakla baş- ============================================ Fırmcılar oenıiyeti b!r kaç de ıı\.lman av tayyareleri hava rarı verildi. Bunlıın sırası ile 
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~Yl tiyatro)ard.SL, en mükem - K a m ; I e n R e n k l i bugün mevcut imaliye ücreti 1 np~~l~ır:.~ ~'tayyare tan- numara.da Ahmet oğlu Cmnal 
t. artistlerle, edebi bir muhi- bundan 15 sene evvel t.esDit o- 22 kuruşa b]ra sattığın.dan. So-
ıt>:llaz ~ v" i&tel- ist.e:nez temas D k t s • k ı lwımuştur. Ve çuval başuı.a 113 Demek oluyor Jri :5 v~ 6 "lk fular caddesınde 139 numarada 
!ltta emeklerle, oyna.nan eserin za- o o r l o p s l\tnruştur. Bu para Ue bugünkü ıtefp"in tarihlerinde Sovyet hava kn~ap Hüseyin oğlu Yusuf ..ile, 
~ l\ını ve ~endi zamanım yasa- şartlar altında ekmek imal edile kuvvetleri cem'an 1169 tayyare Mustafa oğlu Ali 12.5 kuruşa 
lltt eeerlen e tenkidleri oku- bılmesi imkansızdır. kaybetmişlerdir. kuyrukyağı sattJklanndM ve 
~la, okuBuktan sonra~ itav- SP!NE.I~DENBERt HAZIRLANAN •. BENZERİ YARATILMAYAN Belediye tırt.ısad Müdürlüğü Bir mıntakada Sovyetlerırıca- Ga.latada Kemeraltı c~ddesinde 
bl.-1! olmakla mücehhez ola.nı.k KU'Dıu.-n:LE HERKE.'5t şAşmTAN .. BWYU'K m.r.t tk k te baJ:;ltunışlardır. 18 .numarada Todori oğlu Petro 11.::~ .. 'tl .. cıka.r. Buna ili.ve.ten bo. iddiayı te i eaniş ve mu- birayı 21 kuruı;:.n sa.ttı'"ndan. E-·~ va.fı.k bularak. Daimi Encümenin - "r"' z:,-

~k ;~~er.~bakl ve~~~bal ... a..<: YAR J N AKŞAM tasvibine arx.etmiştir. Bc!ooiye "·-~-ı.a ....... a ....... ..L _;a.;ı .. ı.....r yiipte Hartaf sokağında l.3 nu-
""1 .wuı. 1lA -,, daimi encümeni dün~ :tet ~.1..uçuva UMM.lmC' marada Mustafa o.,ğlu Melıımt.<:t-
~dır" 1 LA 1 e s ı· ne 'kik etmiştir. Neticede imaliy.e 'Belediye heyeti fenniye mü • le Mustafa oğlu '.Hacı ıkömür ih-

lnUa ~ do~ ve ibu yollarda c 1 m a Si nı ücretlerine J'SPdac&k zam mik- dUtlüğü Şişhane - Ka.'>"ınlJla§& tikin yaptıklarından, Pangalu-
~ t.akılen yetişir Onu herke-= tan kar:arl3.1tırdnu§tır. Bu mik- ve .Azapkapı caddelerini geni~ da 49 munarada Hay1nyf nas-
ıl. · ve ister. Şöhreti de bun • ~~..... --'- h t'-- , •--ekmek fiyaUanna .ıı- 10 pa- letmeğe karar vermiştir. Lüzmı ta.hanesinde MMtli oğlu lskiliyos 
'""'ll. Çıkar uvaffa.kı•..,.; .. a,; 

1 
·rı..,-.:r~ ........ an 8ltt-.-...., ayre oe1• Utretecek, alkıştan tntetccektir.. "4Ll. uı:ı. bo bo batonsal · '{:. h. fi 

:tı .. ,_ ıuw.u ... ,..,... ......... ı mektedir. Bu ·tibarla ~ı·-ck fı·· :wianmaktadır. ' yatla sattiklarmd:ı.n fuikiannda 

mız. .••• 

* "lJVRnık kövtU bab!l derdini ve 
gön.15't\nft o lkn m- ivi tesrih et -
mi!!! ld vtıkRndnıri Ra'ttıiarı bir 
harf lh~inc lüzum ~15mK.-deil 
ıaynen neşir.le 1ktifa ediy<mmı. 

~ 
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19 
lh;::- Beyefendi Ankaradan lz-1 
·~ gitti. ?ıılalüm yıı lzmirde 

·~dav.ası açtı. 

- Nasü boşanma davıısı? 
~ liaberinii yok mu? Ü ı:t seM 
*'lk·~ bu işin ı>e§inde i..r.. Çok 
~Ur ınuvaJtkat ıayrılık ilamı 
~ ~· V:aktile hep söylemi§lik, •t ~un se:ı böyle bir kadınla ya
~atnazsın. Sana okuyup yaz -
.in • gün gönnW, bir bayiin ya
'llk.~· ._Dinlemedik. Bunca sene: 
ku Uziiııtilden 9.Jnra anca şimdı 

ttu:ıabilcccl: 
aa_ Selirn. tnm ba..inci hafta sonun 
Uı- f?Uldi. Yaci tıbbi miiddeti bi

clıkten iki htıfta. sonra. 
Gelir €clmcz d.e bize dli§ti.i. 
:: ~ aptığını beğendin mi ? 

dın cgenn:.ese • im yapmaz -
ı. 

--- -_,,...,. ~---- ....ço .,,_ 

- Şimdi ne olacak? 
- Orasını ben bilirim. 
- Ben de öğrenmek isterim. 
- Sana teklif etseydim, bin 

türlü bahanelerle reddecektin. l 
Benim bu işe üç sene önce<.ien
beri karar verdiğimi sana inan· 
dıramıyacakbm. Kısa yoldan 
gittim. Seni seviyorum Feri. Be
nim ne Londra ile ieim var ne 
Parisle. Daktilo desem gelme
yeceksin. İngilizce katip arıyo
rum dedim. 

- Geleceğimi ne bildin? 
· - Seni 'kullanıyordum. Şura· 

da. burada <kendime göre bir iş 
bulsam gideceğim, evde canım 
sıkılıyor} dediğini öğrendim. 

- Neticeyi söyle! 
Çukurdaki gözlerinin olanca 

yalaza.sile baktı ve tane tane 
j 

söyledi: imişim gibi munnıelc edıyorlar-
- Seni, ala, cağım! dı. ı 
- Ka.nn henüz duıızyor. Har yer- Sehmle kol kola git-
- Ayrılır a.ynlma.z alacağım. ınekk~ çe}onmiyorduın. Halain- l 
- O zamana kadar ne olaca- ım o!sun, ..a ger uzak 1n abaın 1 

ğı.m? olsun, hatta mekwp arkadaşJu-ı 
- Benim ola.ca.ksın. Sus! Ne rım, hepsi herkes beni terkctti

derscm onu yap, be.n ö..}'le i.Sti- ler. Yalnız dadıcu,'lnı bırakma
yorum. Seni seviyorum~ Sen de. dı. 
beni seveceksin! 'Bir :aj'lt :\e aynh!t 

Kımıld:ıya.mndım. - Bu akşam balkonda tur-
- Hadi ninem, lbana rakı ha- mayalım,Nerd"' mı ?Hanı ııK d fa 

zıralt! karısına ağlayan o iyi şoförün' 
Bir sumnaınbolü gibi elimle bizi götürdi.iğii balık nıeyhane

bir sofra donattım. O gece ve sine gidelim. 
ondan sonraki geceler he}l bi7.- - Bebekten öteye otomobil 
de kaldı. ya işler ya işlemez. Vapurla gi-

Üç sene metresi o1dum. Yanlı~ delim, otomobille döneriz. 
söyledim, üç sene esiri, kölesi ol - Ala. Dönüşte burası çok 
dum. Gittikçe seviyordum, sev- uzak gelir. Bizde kalırız. Dadım 
dik~e bağlanıyordum. da şimdiden bize gider. 
Kansını boşamak faslının bir - Orası nereden nkhnıı. gel -

yalan ohlcıo"unu çoktnn ög~n- di. 
miştinı. Bu rekabet bana daha - Demin et Meden bır takı:;i 
şiddetli bir iptila veriyordu. U- geçti. Şoförüni. o şoföre ben: 
tanmak. arlanmak damarlarım zettim de. 
hep birden çatlamıştı. 'Biiroya - Demek o r;ıoför sana çoıc 
ilk glin girdiğim gibi serbest t.es:.r etti. Nasıl da 'tlllutma. ı ": 
girip cıkıyorduın. Bürodakiler - Sev:gili kadın ol inf' 
de baıın Selimin hakiki haremi ağlayan, altı aylı ılt> 

yun koylma, yapyalııız kalan 1 
insan unutulur mu? 

- Şoförleri pek se\•iyorswı. 
- Hele §oför lsmail Efendiyi 

öbür dünyaya gitiikicıı ı,,;onra 
bile unutmayacağım. 'l'anrıdan 
bı 1·a11 ... evu ,J ı lıı em ilk ve 
son d.Jeğim .şoför lsmail Efen -
diyi cennete koyması olnciktır. 

- Ne ala. Boğaz havası seni 
u~'elcnduı.p ınıLal "'diyor. 

- Sen şoför lsmail Efendiyi 
bilse."ln, insanların kaç Allalıı 
varsa lıepsiııe ayrı u~ rı rica c
c1eı dın 

- Sevgilim. daha ölmedim. 
- Sus! Senin yerine ben öle-

yim. 
- Öyle ise sen de sus Nö

betleşe ölmek zamanı değil. Ya
şamak, yasamak gerek! 

- Ah hayat, sen ne güzelsin. 
Hnyabn özünü Atatürk kadar 
kim duymuş, ltim anlamış? 

- O şimdi Y lo\ nda. 
- Bahtiyar '"alova ! Ne olur-

du, Yalova topraklan b<>...nim 
göğsüm olsayaı da nv y1 ın 
bası Jarın1 doyn doya dinil cy
j" , • Rab on bliın E".} e ka. iar öy 

lcr iiururau: K1zım ! derdl. .AJ..a. ma bu vak'a bir hakil .ıtt!ı· 
lürk işe Erzurumda11 ba 1n.dıiYı · Niçin ~ni ıldnni ,iiefıı · ':lı .. 
için ~abuk kazandı. 1slam inkı- mndı. Ne ıyı olacaktı, SC\' ncun 
lahınınn üç istasyonu vardır. deıı Bmcektim v1a §imdi .kurt ut 
Mekkc, Mağara, Medine. Er- mıı.ş J:lulunnca'ktım. 
zı.ırur~:. Atlll;dolu doğusunun Me Tunıılnrın T nnsı1 B n 
d~nesıdlr. ~n·as; P~:.):gamberın gen bmıı.iınün hepsini ona ver~ 
~ıPı • tte sıgıntiıgı mu~are)( ma- - Yavaş .J.conU§ biletçi .-
gara . .Ankara da M.edınc. yoı·. 

Ben bu tarihleri iyi okumadım San'ki inadına uuş dem im 
amma, babamın anlatlfi tar7.ı gil>ı. 
tüylerimi tatlı tatlı ürpcl'tirdi. - 'Bay bilelçı! dedi. Ata"·· • 
r<~ ,__ senden omuı·· ·, :~•--- ll ..::ı,, ·u·n 
~en :ıu; onu Turiruvazda ~ u ı,u 

görclüın. Halamhırla kenar bır ..kac senesini l'crirnin. 
köşede yer bulab.ılınistik. 1cim- Biletçi eğilel'e.k cevap ı:verdi: 
den geçt:i. acaba, derunı. gıdip - Hı::.p.sini! Üç çocugum tnr 
rh;a etsem benimle bir dans e- kadmunınki ile hel·abe..- · · ! 
det mi? Benimle eğlenmeı-;iıı1er - Scıı gıttıkçc .benim daha 
diVP bir sey söylemedim. Üç ço'k se\•gtlım oluyorsun Feri! 
öört dalrika sonra ayağu kalkt..ı _ Bu duygwı r:ks.ilıneğe b _ 
Masaların arasındaıı geçti ya ladı.Vı b>iın bana Wı..b2r ver, e -
nıma geldi, ve beni dansa ka.1- -men uzaldasu:ıın. Artık havai· 
dırdı! inkı.c;ıı.rınn ka,p,ılmaktan u 3.n. 

Hayret değıl mi? Ondan n- ôım. 
ra hfı.diseyi kime söyled ·se - Beni Selim lradar ... 
inanmadr' ~r. Senin bann ma.nn- - Sus! Seni "'el olduğun dn 
ca :mı 1 J•diğim içın . ana t<>krnl'- . 'il iyorum., onu ask o1du~ ıcıl\ 
lıyorunı. Ben hayalpt n; ... hır S"Vduu. 
kıZJın, pardon bir kadınım m-
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PrOIJ'am 
lılGzi.k 
Haberler 
Müzik 
Evin saati 

18.45 R.d:yo ca:ı 
19.30 H<ıberlet 

19.45 Ser~ 
19.55 Müzik 

20.15 Rcıdyo 

ıazetesi 

20. 45 Mllılk 

21.00 Ziraat 
Takvimi 

21.10 Müzik 
21.30 Konuşma 

dan eskisin:n 

- İşte bu kadar eöylerim ... , 
Seni de işitiriz. 

Dedi. 
Adalı yüksekten abp tutu -

yordu. Fak,,t, Yusuf döğnı söy 
liivordu. Hcrgt leci He g'Üre$ tut
madıkça para etmezdi. Bir kere 
gilreş tuttuktan soruıı anh~şı • 
lırdı. 

Hergelecinin namı artJk söy
Jenmeğe başla.mışb._ ~ değil, 
yancıyı üst il.erte ma.glup ~ 
ti. Yusufla da altı saat ~ 
w~pmıştı. 
- Koca Yusufla altı ~t güreş 
vaptJ berabere kalnınk ne de
İrı~ti ! Hiç in.san Kocıı. Yu9\J-
1 ıın kanjısına altı saat durabilir 
rı y<li? 

Aradan bir ku; gc ti.. Bütün 
l 1c; Hergeleci, kendinı" ba~nnş -
1 ı l:Btru:;.ına <la gi<lorc-k ıdman 
)apıyordu. , . 

Artık Deli Hat ız, Hergeleeı
)lt hafif gelm~e ba.<ılnmı~"tl. Za
ten Deli Hafızdan giireş ti:~ 
ııe<:mek üzere idi. lhtiyarlam.a
~a ha.'?lanuştı. 

Bır gün idman ya.parlarken 
Deli Hafız, Hergeleci} c şbyle 
demişti: 

- İbram! Şu çaprazla.ıı bır 
kere daha tecrübe edelım. Baka
lım... Bile bile kurtulabilecek 
mısin .. 

1bram, kabul etmişti.. Hafız 
t;tı-<ığma istediği çaprazı gir_ -
rrııştı.. Hergeleci hızJanmaga 
Oaşlamı~tı. Deli Ha.f ızın makt.a
ru, Hergeleci, sıyrılıp dönt'r-
1'en budu.varak yenik dilşür
mekti.. Iı""'akat, bu oyunu bildiği 
halde gene tatbik edemedi. . 

Hergck."Cinin oyunları nev'ı 
şahsına münhasırdı. Lakın D<·li 
Ha1oon ıdmanlaı'l ona kafi ge
Jıyordu. 

Hcrgelecmin bütün mt>li ls-
1.anbulu !iıt1M:kt.ı. O, kfü;llk ıket1 
bır keıe J·;t~nbula gitmiştı. Kaı·
talda giir~ thlmn u. lstanbul 
ba§r-e.lı:ivaıılll.Tln yatağı idi. Bü
tün bati~ hlivntılc..r lma.nbulda 
bulunuyordu. Hergeleci, ba • 
har gelir gelmez kispetini ornu
"una vurdu. Varnaya kadar ara
ba ile geldi, or-.ıdan bir vapura 
t>merek L.:;ta.nbula çıkt.J. Deli Ha
fızın gö.-.leri yaşarmıştı. Kıy
metli çırağından bir miiddet. için 
uzaklaşıyordu. Ona şu n.u;1hrıtta 
tmlurunu. tu: 

- İbram, dikkat et kendine .. 
1st.anbullular oynaktır ha.! .. 

Hergelecei, İstanbula çıkar 
çıkmaz h :nfiehrile.rinin ynruna 
gcldı. Hemşehrilerinden küçük 
deerecede pehlh an olanlar da 
vardı. Hergeleci, lstanbula boy 
gostermek iı.:in değil güı-eş yap
:ırıaJc için gelmişti. Koca Yusuf, 

' '.Adalı Halil gibi başpehlivanlar 
'tı;;tanbulda yoktu. 

Ilomşehrileri HCJ'.geleeıyo şun 
lan söylediler: 

- lstanbulda iki başpehlivan 
vaı', onlar dıi Mısırlı Halim pa
şanın sara.yındadırlar .. 

Hergeleci, sornıu~u: 
- Kim bu, pehlivanlar? 
- Meşhur Arap Said ve Da-

VUt pehlivan! 
Arap Said, Dcliornıa.nlı 1dı .. 

Jı"'azla kara yağız olduğundan hı
minın başına Arap lfıkn bım 
ta:km1ş1ardı. Yilz yirm1 beş ok
kalık dev gibi bir pehliv:ı.T'dı .. 
Devrin en namdar 'başpehh' an
lanndandı. Mısırlı Hallın P.ışa 
gibi bir zenginin baş pehlivanı 
bulunuyordu. Hallın paşanın 
diğer bi/ başpehlivanı daha 
varaı. O da Davut pehlivandı. 

Davut pehlivan, Arap Saıde 
nazaran bir gömlek aşağı pehli
vandı. Yani, Arap Said, Davudu 
ycneı di. Hergeleci, Arap Saidin 
ismini işitmişti. Adalı ile Koca 

usu! ıle olan güı eşlenni de 
dinJcmfati. 

Arap Saidio iyi bir pf(hlivaıı 
olduğunu biliyordu. Davut peh
liv.mı da işitmişti. rı.avut avni 
7.&ı.anda Hallır Paşanın hantla
ı ısı idi. Davut pehlivan fevka-
1".de yapılı ve ad:ılcl.i bir adam
dı. U:,talığı Arap Saitten de 
yüksekti. Okkası Arap Sa.ide 
ıuı.zaran azdı. Hergeleci, bir 
J.,"Üıı h<:unşc:hrilerlnden birini aJ
dı ve yola çıktı. Hallın Paı;a, 
Boğa.ziçinde Yeniköycle oturu -
yordu. Heı·geleci Halim Paşanın 
ı;.ı.rayına gidiyordu. BnşpehJ, -
vanlariyle güreşecekti. Paşanuı 
sarayına geldi. 

l{apıdn bulunan haremağa1arı 
eordul:lr: . 

- Ne istiyorsun? 
- P:ı.şa. hazretlerini ... 
- Ne y:tpacak.sın ?. 
- Onun başpehlivanl.ln var-

nuı-1ı. Onlarla güreeeccğim .. 
Doyınce harema.ğas.ı hnyrct

lep• dü.511ıüştü. Çtinkii, harema
ğası <la J;ehliva.r..1.ığa mcrn.klı idi. 
I<"'aka.t, Hergelcciyi ufaktefek 
g(.•rtl~ı.inden aL-ı.y edeı gıbi: 

~ - B' .;m pa:eanııı.ın pehlivan. 
Jtt1ı b~ır .. Sen, onlarla gürcşe
m~? dedi. 

Hergeleci, sinirlcnnıişti. Ara
ba s rt, sert bakarak : 

- Ne dursa olsun? 

ıarla.. Sen oola;nn yansı yok· 
sun?. . 

- Sen, nnma ağam, paşana 
söyle ki, bir pehlivan gelmiş gü
re.ş istiyor .. 

- Olmaz .. 
di. * Söyleyemem, de- 12.30 Program 

Ve, Hergelec.iyi başından sav
dı. Heergeleci depreniyordu. 
Ve sarayın kapısından gibniyor
du. Haremağasiyle münakaşa 
usamıştı. Arap, Hergeleciyi kü 
çücilk gördüğünden üste de a
la.y ediyordu. Hergeleci, deJi di
vane olmuştu. 
Münakaşa esnasında Paşanın 

başağalarından Hüseyin ağa, 
kapıya doğru geldi. Haremağa
sı toplanmıştı. Elpcnçc divan 
durmu~tu. 

Hüseyin ~ö-a. Hergeleciyi sır
tında kL<>peti ile dikilmiş görün
ce sordu: 

- Oğlum, ne istiyorsun ? 
- Paşanın ~pehlivanlarile 

güreşmek istiyorum .. 
O da Arap gibi Hergeleciyi 

bir sU.zdü ve: 
- Oğlum, onlar dev gibi bas.

pehlivanlardır. Sen onlarla gü
re*mezsin: Pf\$Dın başka kü
çük µetılıvanlan da yok. 

l>edi .. 
Hergeleci, çatlayacaktı. Elin

den gelse kapının dibinde soyu
nacak, Arabı, ağayı küntcleye
rek içeri dalacak, eline Davut 
pehlh111ru mı? At-ap Sa.idi mi? 
Klınıi ge<)ı iroo tutacaktJ. 

Hergt'leci, ağaya: 
- Ben, b-d.5pehlivanlarla tlt

tuı:ı:rnak h;tiyorum. 
Ağa da.: 
- Anıma, oğlum.. Sen 00.<r 

pehlivan mısın? Deyin(e, Her
gel :d, ne diyeceğini şaı ı~ınnış
ll. Baspelılıvarum derneğe uta
nıyordu. Tevazu göı temıek ıı:ı
tiyordu .. HP-rgelecinin cevap ver 
mediğini gören ağa, yürüdii git
ti ... 

Hergelecı ,ağaya sesleniyor -
du: 

- Ağr.m ! Sen bir kere haber 
vE•r paşaya!. 

Ağa, bırakıp gitmişti. Zaval
lı Bcrgı>lL'<·ıyi ~m <mler b~5rıch
livan dı) c a.lmıynı )ardı. Hcrif
lel' lafım bile dinlemiyorlıırdl . 
Meydan Yt'l'İ değıtdi ki. soyunup 
çık. ın ensc"!:mc> yapıssındı. Her
geleci, bir tiirhi sara)1n kapı -
smdan gitmiyordu. 

Bu mrada ha.mmcfe11di ile 
saraylılar geımı~I rdı. l{apıdan 
gireceklerdi. Haremağası, Her
gelcciyi filan kapıdan uzakla.~
tınmak istıyorln.rtlı. Hanımef en
di duraladı. Ya$'llağının açıklı
ğından gözlerini Hergeleciye di
ke-reke sordu : 

- Oğlum, ne istiyon;un? 
Heı·geleci istı~dildQı·ini söyle -

di. İbtiy:ır hanımefon<li: 
- Ağalara söylemedin mi? 

Diye wnınca: 
- Söylodim ,fakat, bt:?ni kü

çük gördükleri için kovuyorlar .. 
PnŞa hazretlerine haber vemıi
yorlar .. Biz garip insanları:... U
zun yoldan buraya kadar gcl
dik .. Para ,sadaka dilenmeğe gel 
medik.. Hıç bir taJ~b nıiz yok
tur.. Yalnız güreş istiyonım, 
dedi .. 

Bunun üzerine hanımefendi, 
ha.rcmaj;-a~ma ddnerek: 

- Muhlis ağa, neden habct 
vermıyorsunuz paşa hazretleri
ne? .. 

- Efendimiz, bunun başpPhli
vana Qenzer ycrl yok ki paşa 
hazretlerini rahatsız etmeğ'e değ 
mektir. 

- Sen, paşa ha~retlc. İl'e ha
ber ver. Vazifen h.ıber ver-
mez. 

- Efendimiz, bir pehlivan 
~e~di .. B~pehlivanlarla güreş 
ıstiyor .. 

- Nerede? 
- Kapıdalar efendimiz .. 
- İsmi nedir? 
- Bilmiyorum e-fendlıniz!. 
- Ifoca Yusuf mu? 
- Hayır efendimiz, küçük, 

ufak bir adam .. 
- Kiiçük ufak bir adam mı? 
- Evet efendimiz .. 
- Bakalım, pehlivan mı ? 
- :Sırtında kispeti var.. Ba.Ş-

pehlivanlarla güreşeceğım di
yor efendimiz ... 

_. Allah !Allah .. Bu da kim 
acaba? 

- Alınız içeriye misafir edi
niz... Yarın d~iinürüz .. 

Haremağası, kapıya koştu .. 
Hergeleciyi ve hemşehrisini iç -
tiye buyur etti. Bir •andan 'da 
ismini Soruyordu: • 

- Pehliva w:enin ismın ne? 
- ibram! .. 
- İbrahim mi? 
- Evet :tbrnm !. 

12.33 Soı. 

12.45 Htlberle.r 
13.00 Fasıl 
H.00 MüxlJt (pl\ 

* 18.00 ProlJ'UQ 
18.03 Müzik 

18.26 Konu§ma 

21.45 Müzik 
22.30 Habeı ler 
22.45 Milzik 
23.00 Kapanıa 

Adliyede memurluk 
imtihanları 

laanbuı C. MiiddelumumllıOlndne: 
Açık bulunan h;taııbu\ Adliyesi bin 

kuruş maaslı piyade mi.ıbuşırliklc.rine 
orta mektep mezunu olanlar arasında 
m.üsabak:ı imtihanı y:ıpılıırak muna
sibi alımwa~.mdan iı;teklikrin me
murin kanununun 4 tlnı:ii mııdcle:ıın
de yazdı belgeleıi hamilen imtıhan 
gtınu olan 31 Birincit~Tin 941 curr•a 
günü ~at 14 buçuktan bir gün ('\."'fe

line kadar bir di\ekı;e ile Adliye en
cümeni reisli:ine murncaatlan. 

* Açık bulunan lstanbul Adliyes1 bin 
kuruş m:ıa~lı ?.abıt kfıtiplıklerlne me 
muno kanununun 4 uncü maddesin
de yamı şartlan hııi:ı bir dtıktilo ile 
yazı yazmruıını bilenler arasınrln miı· 
ı;abak:ı imtihanı yapıl;ırak mlin~ip

leTi Almac:ıgından isteklilerin imt\
han giınu olan 3ı Biriııciteşrin 941 
cuma günü .ııaat 10 buçuktan biı' gtin 
evveline kodat· bir dilekçe ile Adliye 
Encümeni rcisli~ine ımıraca:ıtlr.n. 

ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

1 1 1 1 1 
!•l 1 .• , ,. 

t•ı• ı ! 1 1 
_. ; 

'•' 18' 1 1 1 l 1 l 1 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırılllılı ve Billiln Ağrıları derhal lıeser 

lcabtnda günde 3 kaşe ahnabillr, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 
. ' . • 1 t .~.. ' ' • 

İstanbul Defterdarlığından> 
dtra 

Mükellefin adı ve 
aoy adı 

l Dlrnitri Sabuncu 
2. lskendeı· 

3 Abdullah 
4 lbrahim oğlu Mehmet 
1 Ali Mrhmet 

6 Garip 
7 Nebıl Rii~t 

1 Ventura 
9 iıut ve Hi! öI 

10 ·Kemalettin Halit 

11 Yorgj P<>l:tt6.. 
12 Hasan Fehmi 
13 J. Seri 
14 Valter 
15 Yorgi 
16 Mehmet 
17 Nebil Şakir ve şüreka,., 

18 Şevk~ 

1~ J. Şern 
20 Celfıl 

21 Mehmet 
22 Mehmet Vehbi ve Remzi 
23 
24 
25 
26 

&hor Aramiye 
Cemil oglu Şükri4 
Venı Ghuropolo 
Jt(,nızl 

Tütün t\ic(an 
ihracat ti.x!t.>al>' 
Kavat 
A~çı 

Kahveci 

Kahveci 
KomJsyoı,(r 

Simsar 
Kahveci 
Komisyoncu 

Nakli,Jatçı 

Emlak komisyonHJLt~ 
Komisyoncu 
Siger \(' şii.J"ek~ ~ P,tr~ 
Emlıik ~at.ıcı9 

F1rıncı 

Komandit Şr. 

Komisyon~• 
Knh\:ed 
M:ına\' 

Vapurcu 
Kundura tamird& 
Kuş y(mi imali 
Tuh:ıfiyNi 

Otelci 

Ticaret adreel 

Süht>ylbey - Topçular 416 - 418 
Kemankeş • ömeı· Abit H. 3 - Ş 
.Beyazıt Top<;ular 300 No 
Beyazıt Topçular 273 No. 
Kemnnkeş - 92 

X.ıh~ali Odun iskelesi 2 °X."1. 
Kemank~ Merkez Rıhtım Han 
24 No. 
0

Beyazıt Cinilı Rıhtım H. 24 
Molla Ç'~lebi Dolmat>ahı;e 175 No. 
Keom;rnkeş Keteli H. 1/3 No. 

Bc-ya:ııt - K:ır:ımust<ıfapaşa 112 Nv. 
ıt.~manke:j Ada H. 16 
Kemankeş Kurk1;iıbaşı H. 17 
Beyaı..ıt <;'irıili Rıhtım H. 8-12 No. 
Karabaş Tulumba 3 - ı No. 
.Beyazıt Tor<:ul:u· 300 No. 
Kemanke~ M('rkez Rıhum H.18 No, 

KemAnke-ş Oıner Ablt H. t-ll No. 

K. Keş Ktirk..-ub.ış ı H. 1 - 17 
K ılıçali V. ı skl.'lı oi 20 No. 
1<. Keş Köpru 92 - ı No. 
K, K.-ş. Kefeli H. 12 No. 
ııc,,.:w.ıt Top uı:.r '2!14 No. 
\1eyıızıt Kılrç~li 911 - !>8 No 
K. Kf'~ ·r .. pı;ulm· 30 
K. Kt>ş Kru-nınust;ıtııp:ı~ 4-1 N 

Mazanç 

12971;.87 
:.!16.00 

511.25 
55.ıO 

Btıhr;ın 

137.81 27.56 

42.00 ıı.-ıo 

96.00 19.20 

.Lam 

121l7f..87 
432.t•CJ 

11.35 
11.lı!! 

'•37 itı· 

ı .ı~ k •• raıı 

934 
931 

59.40 11.90 935 
37.80 7.56 fl~fj 

Tcıııyizn J0/10/9-40 \t· fl73t kn· 
rarı le tP-rki o 

50.40 
tiO ıJO 

cırı.ıı 

4;\1.75 
·U.00 
42.4A 

180.00 

ıs .ı4 

ııı: .~;!l 

H 40 

8.50 

t·O.bO 

:!6.00 

931 
93~ 

!•S7 
!13!> 
93fı 

!<~4 

J tir.ıi 

komi!', 933 
2R/9/940 T. 1641 K . Tasdik. 

201.29 290.21 m tşt u 
Tt-r k:ır:ırına şu~· Teın 

<"dılmlştır. 

2S0.72 30.17 > > 936 > 
1:3 00 
54.tı7 

12 GO 

ırn un 12. 37 
~ı.oo ıu20 

147 tiO 2!l.!i2 
26.30 

ıoıı.oo 

!134 
933 

368.48 93t) 

'*35 
2fı.57 936 

!'1.26 930 
21.tiO U31 

ı• 1 Tcıphan{' şubesi rntikclleflerindei\ yukarıda adı vP İıjİ "(' tı• :.u•t <idıet.lı r; yaz.ılı mUkcllı•tl\U-ın gııstr:-ı mış ıılduklaı ı tır:-ırı t adrPı;l0r ini terkı 1tıldeı1 
• ' ılll' ] gil,j ık .. mı>1g{ıhlannda rla araııılrnışlal'sn dn bıılunaınıuTıı~ olduk l:ıı ı vı• h~:;ıkı:w.ı y<'ni ve a~·ık l\lll't:-"lır, Jp ı 11nllıı11 ııl ıı ınılı.:ırnluıı ıldı <'i '.. ut•ii.neiı iht,:ır-

l--!....--!...-...:..1.=..:..,1 =-1-..:..:=:;.:....-;.l-11 nımıt>ler1e k .. mlı;yon k:ırnrları ve M:ı lmemuru terııyi:derının bı.aAıt kcndılerine tcl>lıiıi mümkiln ol:ımaclıı!ındmı tt blıg yt>l'lntı gl!Çınt•k iı:ı.ı•re kc)fıy•'ı 
-m;=..:'--..;..,......:..--~~-:,._...;:-;;I -+t-11 3t:s2 ssıyılı kanun }1ukumlerlne te\'Jik:ın U5n olunur. (89rı5) __ _ _____ __/ 

1 

SOLDAN SACA: 
ı - Mud .. mya hııitımı ı b • 

ı ll · 

( Devlet Derniry?J.:. arı 
yen yeıu vapurlarımızdnn biri (ıkJ Muhmnnıen bedeli (14619) lira ol:ın mubteııf t•h'arirl:i WOO kilo am-
kelımc),-ı - Uı>ulun Arapı;a!;ı, ~ - \l:ıJfü ~u ımi, 500 kılo bılct sıcimi, 3000 kılo ınuhtı•lıl ı•b'ıılta YnJ:ıllz sıı ırni ıle 
Kötlı bir hayvan hast:ılıgı, p:ır.ı snk· ı 90 lolO tnıyrak ipi (13/10/1941) Pauırtı::si gunil •<ı:il ı 15,30) nn l){)f otuzd:. 
Jaıııı, 4 - t leı ın gorı: lduiu yer, yu. Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko.nısyon tarafınıl.m k:ıvcılı znı·f 
\aı·lak mann ınn da gelir, 5 - Vıla- usulıle $<!tin alım:cakt.ır. 

yet, usta, 6 - Sene, Kor, 7 - Nete- Bu işe girmek ıstiyenlerin (1000) lira (43) "kuruşluk ruuvakk;ıt temı
rin Tu;'"kçesi, yayla atılır 30 gtln. n~t, kanunun t:ıyfn ettii:i \'esikalar la tcklıflernı1 mubt~VJ .tl;rfl:ırım aynı 
8 -'P:ıyrlos, bcynz, 9 - Hısım. IO- gı.ın saat (14.30 on dBrt otuza k. dnr komısyl'ın ıe.ı.ıılıgırıe vnınE'len 
Gnnc~. J!l?.ımı'br. 

VUl<ARI DAN AŞAG IYA: Du iş~ -.it şartnamelE'r komisyondan p.ıraını. ol:ırnk dflij,tılnıaktadır. t 
· ı - Azlı. ytırdumm., yemek. :! - (8!i!IO) ~ 

Altındun para. 3 -•Eski mcd<"niyet =========:-==================================== 
merkezlerinden birı, K:ıradenlz .ıhn- T E L G R A F 
lismden. 4 - Çok sevdiğimiz. munz- ,ı••••••• •••••••ı~ 
ze;.ı bır öhıniln soy miı, u1.akl rı ısa· 

ret içm kullanırız. 5 - Su ı\·ılir ma-ı s t u d .• o a ç ı l ı '' o r 
dent bır knp. 6 - tsmi, bir notıı. 7- tJI 
Vekillik et.mi$ bir inkılfıp ;-damımı-
;ın soy adı, okuyucu. s - Babanın 9 Birinci Teşrin 941 Perşembe 
ılk hece:;i, hayat suyu. 9 - Almun- MASARiK ve arkadaştan 
farın bu aralık baslıca diışm:ını bir li!!Bm•!!IJll!l!!!l!~[;tstikl51 caddesi 453. Tl'l: 43~4amamımi••llİlm~ 
mı1hıt, fakat mannı;ın:ı ~elır. 10 - ==:::;==============-=-=======================t::::= 

Mimar \'C miilu,ndislerle i11;,,c;oat 
yapan nıiit('QhhidJmin 'o aı.artı

m:ın salıiplf'rinin nazarı 
dikkatfoe 

Kaplama mermer işçili"i yapılma
yıp t3 düz sıvada kalan yeni ve esin 
y:ıpılmış apartmanların antrclennc ı 
envaı çeşi t mermer ve somaki fiPkU
lcrini yaiilı ve sulu boyaların yop -
mağı, lüks boya ve badana \ e her 
1tirlü atnç şekillerinin maun ışcıhk
Jerini de yapmağı tanlıhUt c-der. 

Fatih Şekerci hnti (55) No. lu 
oda. Telefon: 24044 

r "Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 
UaslılJ: malltiı olank '750 
Birinci sayfada santimi 500 

ikinci " " 350 
Üçüncü " ., 300 
Dördüncü ,, ,, 100 
lle,~cl " ,, 75 

As. Tbb. okulu Alüdii rliiğii nden 
1 - üniversite tedrisatı 31 .J Te~. ı !14 ı de b:ı~iıyncaırınd~o ~· l~cf<• bulu

nan A. S. tul~lı,.mi:dıı s ıla izni Birinciteşrlnin 28 ne kııdar temdit C•lı lclıgi. 

2 - Bu sıme yrni kayıt ve kcılıul edilmi~ oJan t.-ılf'lıl'lt'nıı ısı• 15 Hırnı- ı 
citeşrinde okula iltihrık etmeleri ilAn olunur. •8441> 

Türk Maarif Cemiyetinde • • 
isU..nbul Resmi ilfm İşlen Müdu riı Hlisnu Ak koyunlunun l/10/041 

t:ırıhındcn ıtibaren ccıniyetimizlc rıl:i kası knb11amıştır. l l!ln ıı;len lıuı osu 
n:'lrnınn kc>ndi ine mukaddema verılmiş olan vckf,Jetrıdmt tıııkumnı:tdur. 
Alıikad. rlıırın malümu olmak tizerc !l~n olunur. 

r ... ._ ... --........ _. ....... ._._.~ 
TÜRKiYE CÜMHURIVETi 

ZİRAAT BANKASI . 
Kuruluş tl\rihl! 1888. - Sermayui: 100.000.000 TUrk lirası. Şube ve 

AJana adedi: 265 

Zlrat ve Tlcarf her nevi barıka muameleleri. 
Para blrlktlrenleı·e ?IJ(lOC lira 11-ramlve 1;erlvor. 

ZJraat Baokaııımcıa kunmaralı ve uıoaı11ıı. L3fiiU"n.t huablanrırta en 
82 50 liraSJ bulu:tanlara senede 4 defa çekilecdt kur'a ne ufajıı!ııkJ 
p~n:ı gere ikramiye d:ıjtıt4 ,aıcaidu' 

4 aded 1.0(JO l.lralılc 4.000 Lire ~ 100 adtd 60 Llratııc 11.000 Lira 
4 • 1100 :t 2.000 • 120 • 40 • f 4.'800 • • 
4 • 250 • 1.000 • J 160 • !!() • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

D 1 K t<A n He.ııplıınndakt paralıır btr sene tçiııde 50 )ıradan a#alı 
dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasiyle verilecekUr. 

Kur'alar senede dört «iefa 11Mart,11.Ha.ziran,11 Ey· 
lüJ ve 11 Blrincikioun tarihlerinde çeldk<!ektir. 

Kr çük tasarruf 
hesaplal'ı 1941 

·. ii'R~M~ "E PLANI 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Ağustos, 3 ı kinciteoşrın 

tarihlndc yapılır. 

ı ndet 2000 Liralık = 2000.~urıı 
3 -. JUOO ., = 3000.-
2 > 750 > = 1500- t 

4 > 500 > = 2000. - , 
R > 250 > - 2000.- > 

35 > 
811 > 

3()0 > 

100 
50 
20 

> 
> 
> 

= 3fıC;).- > 
= 4000.-, 
= 6000 . ..:.. > 

TO-Y • 
~DEN 

Snhibi: 

l organl::ırı da pek uc ı~clur. Adrt"': lstanbul Çakımıkçılrır, 
Ömer H::ılıoğlu Kuş Tuyu fabrikDsı. Telefon: 23027 

A. Ccmaleddln Saroıçoğlu Nef'riyat 1' durti. 


